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„ W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem, o to ażeby bardziej był a nie żeby więcej miał, aby poprzez wszystko, 

co ma, co posiada umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby umiał bardziej 

być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.” 

                                                                                                                       

                  Papież św. Jan Paweł II 
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PODSTAWA PRAWNA 

  
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 54, 70, 72). 

2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (art.84. ust.1-3 oraz ust.5). 

3. Statut szkoły z regulaminami. 

4. Karta Nauczyciela (art.6). 

5. Konwencja o Prawach Dziecka. 

6. Europejska Karta Praw Człowieka. 

7. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 7 sierpnia 2015 r., poz. 1113). Zmiana z dnia 28 sierpnia 2017 

(Dz. U. poz. 1652). 

9. 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. poz. 532). Zmiana z dnia 28 sierpnia 2017 (Dz. U. poz. 1643). 

10. Rozporządzenie MENIS z dnia 7 stycznia 2003 r. (w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem). 

11. Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. 

12. Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996r., poz. 55          

z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).  

13. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. 

14. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. Nr179, poz.1485 z dnia 29 lipca 2005 r. (z późniejszymi zmianami). 

15. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U.              

z 2007r. Nr 70, poz. 473). 

16. Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). 
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE  
 

 

Nadrzędnym celem działania szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijne łączenie nauczania z kształceniem 

umiejętności i wychowaniem. Szkoła ma za zadanie wspomagać wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2 Ustawy Prawo oświatowe).  

 

Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela, który w tym procesie powinien pełnić rolę opiekuna, wychowawcy, mistrza. 

Podstawą wszelkich działań wychowawczych musi być świadomość i poznanie drugiego człowieka. „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia” (art. 5 Ustawy Prawo oświatowe).  

 

Zasadnicze zadanie wychowania polega przede wszystkim na pomocy w dynamicznym rozwoju młodego człowieka, podczas, którego przygotowuje się 

on do pełnienia w sposób odpowiedzialny i dojrzały ważnych ról życiowych.  

„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” (art. 1. pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe). 

  

P r o g r a m  w y c h o w a w c z o  -  p r o f i l a k t y c z n y  ujmuje w sposób całościowy treści  i działania o charakterze wychowawczym                  

i profilaktycznym skierowane do uczniów – dostosowane do ich potrzeb rozwojowych , a także możliwości psychofizycznych  i intelektualnych. 

Działania oraz treści te zawarte są w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego. Realizacji tych zadań podejmują się zarówno 

wychowawcy, jak także pozostali nauczyciele. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak np.: 

przyroda 

biologia 

wychowanie fizyczne 

edukacja dla bezpieczeństwa 

informatyka 
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wiedza o społeczeństwie 

religia 

etyka 

historia 

wychowanie do życia w rodzinie 

podstawy przedsiębiorczości 

Program ten zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę 

pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły) oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym. 

 

 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO  
 

Zespół Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku jest szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą absolwentów do 

samodzielnego, odpowiedzialnego funkcjonowania w środowisku.  

Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody 

nauczania i wychowania.  

Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska 

lokalnego.  

W celu poznania oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących zadań wychowawczych  i profilaktycznych szkoły, posłużono się 

następującymi narzędziami: 

 ankietowe; 

 socjometria; 

 wywiad z uczniami;  

 wywiad z rodzicami; 

 obserwacja; 
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 analiza dokumentacji szkolnej 

 Analiza uzyskanych w badaniach danych, wskazała na priorytety wychowawcze i profilaktyczne, którymi są: 

 odpowiedzialność; 

 umiejętność wykorzystania wiedzy w życiu codziennym; 

 umiejętność prawidłowej komunikacji 

 umiejętność rozwiązywania konfliktów 

 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących; 

 radzenie sobie z uzależnieniami behawioralnymi, czyli uzależnieniami od internetu , telefonu, gier komputerowych, hazardu; 

 radzenie sobie z uzależnieniem od alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

 

 

CELE PROGRAMU 

 

Cel główny  

Celem głównym szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania           

z zakresu profilaktyki młodzieży. 

 

Cele szczegółowe 

1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez: 

 poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości 

 kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą 

 poszanowanie godności osobistej 

2. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez: 
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 rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, talentów 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny 

 korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków 

 zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych 

  motywowanie do samokształcenia 

 dbałość o wysoką kulturę osobistą 

 kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów 

 preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy 

3. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez: 

 organizowanie akcji propagujących zdrowy i higieniczny tryb życia 

  kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 

 podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa 

4. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia. 

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom - pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności 

przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

6. Kształtowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych. 

7. Wspieranie ucznia podczas pojawiania się sytuacji trudnych. 

8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości. 

9. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez: 

 kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem 

 kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i narodowych, tolerancja wobec odmiennych 

poglądów 

 rozwijanie tożsamości europejskiej 

 wypracowywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 
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 wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami   w środowisku lokalnym 

  kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego 

10. Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych                   

i młodzieży uzdolnionej, przy ścisłej współpracy z rodzicami poprzez: 

 wsparcie uczniów wymagających szczególnej opieki 

 organizowanie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy 

 współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów 

11. Poznawanie  uczniów z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej poprzez: 

 wykorzystanie różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, 

 obchody najważniejszych świąt narodowych 

 kultywowanie symboli państwowych.  

 

 Wychowanie w Zespole Szkół im. St. Staszica w Świątkach ma charakter integralny, personalistyczny i indywidualny:  

 integralny - obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną; 

 personalistyczny - stawia w centrum osobą ucznia; 

 indywidualny - tempo nauczania, wychowania, dobór treści i metod uwzględniania indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ, 

ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW  
 

 

Szkoła, jako wspólnota trzech podmiotów: uczniów, pracowników szkoły i rodziców, zajmuje w procesie wychowania szczególne miejsce. Warunkiem 

skutecznych, efektywnych oddziaływań jest zaangażowanie i systematyczna praca wszystkich podmiotów.  
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Wychowawca klasy 

 diagnozuje sytuację wychowawczą, rozwój indywidualny uczniów, zachowania w grupie rówieśniczej i określa kierunek oddziaływań wychowawczych; 

 tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie; 

 realizuje zadania wychowawcze wynikające ze szkolnego i klasowego programu wychowawczego; 

 zapewnia uczniom i ich rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych działań wychowawczych oraz 

osiągnięć uczniów; 

 organizuje wspólnie z uczniami zajęcia integracyjne, imprezy klasowe, rajdy, wycieczki; 

 współpracuje z pedagogiem szkolnym, pielęgniarkami oraz przedstawicielami instytucji wspierającymi pracę wychowawczą szkoły; 

 wspomaga zespół uczniowski, inspiruje i kieruje podjętymi działaniami; 

 motywuje uczniów do doskonalenia siebie, rozwija w nich poczucie własnej wartości. 

 

Rodzice 

 wspierają pracę wychowawczą szkoły poprzez aktywne uczestniczenie w spotkaniach  

z wychowawcą; 

 uczciwie i rzetelnie informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka, przyczynach nieobecności, problemach wychowawczych; 

 uczestniczą w organizowanych dla nich prelekcjach, spotkaniach, warsztatach; 

 poprzez Radę Rodziców opiniują szkolny program wychowawczy; 

 udzielą pomocy w jego realizacji. 

 

Rada pedagogiczna: 

  po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców zatwierdza szkolny program wychowawczy; 

 analizuje, zgłasza propozycje, wnioski dotyczące realizacji programu; 

 podejmuje uchwałę w zakresie innowacji i eksperymentów pedagogicznych dotyczących realizowanych projektów. 
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Samorząd Szkolny 

 włącza się do konkretnych działań wychowawczych poprzez współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych; 

 składa propozycje dotyczące realizacji działań wychowawczych w szkole. 

 

Pedagog szkolny: 

 koordynuje realizację szkolnego programu wychowawczego; 

 współpracuje z wychowawcami klas i wspierają ich pracę wychowawczą; 

 prowadzi badania służące zdiagnozowaniu sytuacji wychowawczej, wskazują możliwości oddziaływań. Wnioski przedstawiają na posiedzeniu rady 

pedagogicznej /analitycznej; 

 przeprowadzają rozmowy indywidualne z uczniami mającymi trudności w kontaktach rówieśniczych  i środowiskowych; 

 udziela porad, wspierają rodziców uczniów sprawiających trudności wychowawcze; 

 wnioskuje o pomoc materialną dla uczniów z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych; 

 współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy 

udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 

 

Psycholog szkolny: 

 prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

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

 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku 

szkolnym  i pozaszkolnym uczniów; 
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 inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

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

 wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Biblioteka szkolna 

 gromadzi i udostępnia materiały metodyczne z zakresu problematyki opiekuńczo-wychowawczej; 

 współorganizuje wyjścia młodzieży do kina, muzeum itp. 

 

Pielęgniarka medycyny szkolnej 

 

 dokonywanie profilaktycznych badań bilansowych - przesiewowych stanu zdrowia uczniów; 

 prowadzenie zajęć z uczniami na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem, HIV/AIDS; 

 realizacja programów zdrowotnych; 

 propagowanie informacji dotyczących profilaktyki chorób, organizowanie gazetek ściennych na temat zdrowia. 

 

Pracownicy szkoły 

 

 każdy pracownik szkoły jest zobowiązany czuwać nad prawidłowym stylem spędzania przerw międzysekcyjnych przez uczniów, np. przestrzegać zakazu 

palenia papierosów oraz informować wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurującego o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów, 

zgłaszać zaobserwowane sytuacje i usterki naruszające bezpieczeństwo; 

 dyrektor szkoły ma obowiązek zdecydowanego reagowania na przejawy agresji ze strony uczniów w stosunku do innych uczniów jak i wszystkich 

pracowników szkoły. 

 

Instytucje, organizacje wspierające pracę wychowawczą szkoły: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 

 Powiatowa Komenda Policji; 
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 Powiatowy Urząd Pracy; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

 Gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej; 

 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa; 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 

Nauczyciele 

Szkoła powinna przygotować każdego ucznia jako człowieka do życia  zawodowego i społecznego oraz do odpowiedniego korzystania                 

z wolności. Usytuowanie ucznia w centrum działalności szkolnej oraz rozszerzenie zadań edukacyjnych nauczyciela powoduje, że nie szkoła,               

a nauczyciel staje się rzeczywistym podmiotem działalności edukacyjnej, a wychowanie stanowi integralną część jego działalności. 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie                    

w szczególności:  

 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym); 

 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie; 

 mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie; 

 stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do 

dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych; 

 poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia 

własnego miejsca w świecie; 

 uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności 

lokalnej i w państwie  w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych; 

 przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwości 

doskonalenia się; 
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 kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć          

w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

 

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH       

SZKOŁY 

 

           W wyniku przeprowadzonej ewaluacji realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku 

stwierdzono, że istnieje nadal potrzeba uwrażliwiania i edukowania uczniów w obszarze bezpiecznego korzystania z mediów, w szczególności z Internetu. 

Uczniowie posiadają wiedzę na temat zagrożeń w sieci, jednak nie potrafią jej zastosować w realiach korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.  

W wyniku ewaluacji wyróżniono najbardziej ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów na terenie szkoły i poza nią, będące zagrożeniem dla płynnego 

przebiegu wychowania i edukacji młodzieży oraz ich bezpieczeństwa: 

 

 palenie papierosów przez uczniów – najbardziej zauważalne zjawisko związane z uzależnieniami wśród uczniów naszej szkoły.  

Program Wychowawczo- Profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019 zakłada intensyfikację działań profilaktyki antynikotynowej w szkole 

. 

 

  zachęcanie rodziców do większego zainteresowania sie problemami własnych dzieci - pedagogizacja rodziców 

 

  szybkie informowanie rodziców/opiekunów uczniów o nieusprawiedliwionych nieobecnościach uczniów w szkole i kontrolowanie na 

bieżąco frekwencji uczniów na zajęciach; 
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         W treściach Programu Wychowawczo- Profilaktycznego zostały uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2018/2019. Szkoła więc w tym roku będzie zwracała uwagę na: 

 *  wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów 

 *  kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów 

 *  rozwój doradztwa zawodowego 

 *  rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci 

  

  

 

TREŚCI WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PRZEZ WYCHOWAWCÓW 

 

Poniżej w tabeli 1 i 2 znajdują się treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin będących w dyspozycji wychowawcy,       

z podziałem na etapy edukacyjne, klasy i typy szkół. Materiał uwzględnia prawidłowości rozwoju oraz specyfikę zmian zachodzących w danym 

okresie życia. Uwzględnienie zadań rozwojowych może pomóc nauczycielom nie tylko w dokonywaniu autorefleksji, ale przede wszystkim                 

w rozumieniu wychowanków. Realizując prezentowane poniżej treści wychowawczo-profilaktyczne, nauczyciele wspierają rozwój dzieci                 

i młodzieży m.in. przez poznawanie ich zasobów, a także wzmocnienie potencjału rozwojowego. Realizując te zadania wychowawca staje się 

kreatorem uczniowskiej rzeczywistości – z jednej strony jest uosobieniem przedstawianych wartości i cnót, a z drugiej potrafi delikatnie zwrócić 

uwagę na podejmowane wybory i wskazać, w którym kierunku iść. Wychowanie w szkole powinno być prowadzone ponad 

podziałami politycznymi, kulturowymi i religijnymi z korzyścią dla pełnego rozwoju ucznia. 
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Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w liceum 

OBSZAR ZADANIA  

LICEUM 

 Klasa I Klasa II  Klasa III  

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  

Nabycie umiejętności dostrzegania indywidu-

alnych różnic związanych ze sposobem 

reagowania na stres.  

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych 

uczuć: dawania  i przyjmowania informacji 

zwrotnej (bez obwiniania innych).  

Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny 

własnych umiejętności życiowych i planowania 

ich rozwoju.  

Doskonalenie umiejętności planowania, 

organizowania oraz oceniania własnego uczenia 

się, planowania przyszłości oraz wyznaczania 

celów i ich realizacji.  

Utrwalanie umiejętności rozpoznawania 

symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego. 

Kładzenie nacisku na dbałość o zdrowie poprzez 

aktywność fizyczną.  

Rozwijanie postawy proaktywnej, w której 

uczeń przejmuje inicjatywę, ale też 

odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności stosowania  w praktyce 

strategii radzenia sobie ze stresem.  

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stratą      

i traumatycznym doświadczeniem poprzez 

wykorzystywanie sposobów mających na celu 

odzyskanie poczucia sprawstwa i wpływu na własne 

życie.  

Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia 

sobie  w relacjach z innymi.  

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania              

i radzenia sobie  z objawami depresji u siebie          

i u osób  w swoim otoczeniu.  

Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć 

oraz prawidłowego zarządzania czasem.  

Rozwijanie zdolności do samorealizacji, 

samokontroli i panowania nad emocjami. 

Rozwijanie zdolności do szukania powiązań 

między indywidualnym potencjałem a planowaną 

w przyszłości pracą.  

Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń  

i potrzeby ciągłego rozwoju.  

Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby 

innych oraz umiejętności udzielania wsparcia 

emocjonalnego.  

Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia 

spowodowanego stresem.  

Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu 

zagrożeń psychofizycznych w okresie 

adolescencji: zaburzenia odżywiania (anoreksja, 

bulimia); zagrożenia związane  z nadużywaniem 

ogólnodostępnych leków.  

Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych 

poprzez utrwalanie zachowań sprzyjających 

zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykownych na 

prozdrowotne. 
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OBSZAR  ZADANIA  

LICEUM 

 Klasa I  Klasa II  Klasa III  

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych  

Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji 

oraz ich rozumienia.  

Rozwój zaangażowania w różne formy aktywno-

ści (koła zainteresowań, wolontariat itp.).  

Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów  

i rozwijanie pozytywnego systemu wartości         

w klasie.  

Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska, 

umożliwiającego koncentrację na nauce poprzez 

działania integracyjne.  

Rozwijanie kompetencji w zakresie 

wykorzystania różnych form grupowej pracy nad 

rozwiązaniem problemów (burza mózgów, 

dyskusja grupowa). 

Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji 

opartych na wzajemnym szacunku  i zaangażowaniu 

obydwu stron.  

Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej 

wartości, m.in. poprzez rozwój kompetencji 

uczniów z zakresu wyrażania i przyjmowania 

pochwał.  

Zwiększanie umiejętności budowania 

podmiotowych relacji z innymi, opartych na 

szacunku, akceptacji i zrozumieniu.  

Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu 

autoprezentacji oraz prezentacji własnego 

stanowiska. 

Doskonalenie umiejętności zmiany postaw            

i zachowań poprzez stosowanie oraz 

przyjmowanie asertywnej krytyki.  

Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania 

konfliktów  z zastosowaniem negocjacji                  

i mediacji.  

Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji     

w innych – w celu rozwijania własnej 

kreatywności.  

Kształtowanie umiejętności spostrzegania 

stereotypów i uprzedzeń. Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych, uważności  i empatii. 

 

Kultura – 

wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności 

za realizację określonych zadań lub dziedzin 

życia szkoły (samorząd uczniowski, klub 

sportowy itp.).  

Rozwijanie umiejętności realizacji własnych 

celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość. 

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii    

i samodzielności.  

 
 

Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich 

w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, 

narodowych, państwowych i lokalnych.  

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych 

emocji oraz odczytywania uczuć i emocji 

towarzyszących innym oraz umiejętnego 

reagowania.  

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia      

w kontekście analizy wpływów rówieśników i 

mediów na zachowanie. 

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm 

społecznych, przekonań i czynników, które 

wpływają na zachowanie.  

Rozwijanie szacunku dla kultury  i dorobku 

narodowego. 

 

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania 

się, z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.  

Doskonalenie umiejętności podejmowania 

racjonalnych decyzji  w oparciu o posiadane 

informacje  i ocenę skutków własnych działań.  
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OBSZAR  ZADANIA  

LICEUM 

 Klasa I  Klasa II  Klasa III  

Kultura – 

wartości, 

normy, wzory 

zachowań cd. 

Rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich 

wkładu w rozwój cywilizacji.  

Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby 

wspólnego działania na rzecz innych osób. 

 

Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, 

wartości oraz postaw.  

Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, 

wyzwalanie potrzeby bycia ambitnym.  

Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności 

zespołowego działania  i logicznego myślenia u 

uczniów. 

Zwiększenie umiejętności zaspokajania potrzeb 

psychoemocjonalnych  w sposób zgodny               

z przyjętymi normami, regułami i zasadami.  

Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie 

umiejętności niezbędnych  w rozwiązywaniu 

problemów, które wynikają z wielokulturowości. 

Bezpieczeńst

wo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(proble-

mowych) 

Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję      

i unikanie substancji psychoaktywnych w wy-

miarach: emocjonalnym (pozytywny stosunek do 

abstynencji), poznawczym (dysponowanie 

wiedzą na temat zagrożeń związanych                

z używaniem substancji psychoaktywnych)               

i behawioralnym (nieużywanie substancji 

psychoaktywnych). 

Dostrzeganie wyzwań  i zagrożeń związanych     

z pełnieniem nowych ról społecznych.  

Kształtowanie postaw zapobiegających 

wczesnym kontaktom seksualnym i związanych          

z nimi problemów.  

Utrwalanie informacji  o bezpiecznych zachowa-

niach podczas korzystania z portali 

społecznościowych oraz metodach 

przeciwdziałania cyberprzemocy. 

 

Rozwijanie aktywnej postawy  w obliczu trudnych 

życiowych problemów.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, 

subkultury, choroby) i manipulacji polityczno-

gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, 

rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna 

reklama itp.). 

Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, takich 

jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie 

pomocy, rozwiązywanie konfliktów                           

i przewidywanie konsekwencji własnych działań.  

Zastosowanie w praktyce umiejętności 

bezpiecznego korzystania z zasobów internetu          

i mediów społecznościowych. 

 
 

Doskonalenie umiejętności organizowania swoich 

zachowań w określonym czasie i przewidywania 

ich konsekwencji.  

Doskonalenie umiejętności dostrzegania 

konsekwencji zachowań wobec innych.  

Stosowanie w praktyce sposobów 

rekompensowania wyrządzonych krzywd. 

Rozwijanie umiejętności dokonywania zmian      

w myśleniu, postrzeganiu i rozumieniu świata. 
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Tabela nr 2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w technikum 

OBSZAR  ZADANIA  

TECHNIKUM  

 Klasa I Klasa II  Klasa III  Klasa IV  

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  

Nabycie umiejętności dostrzegania 

indywidualnych różnic związanych ze 

sposobem reagowania na stres.  

Doskonalenie umiejętności wyrażania 

własnych uczuć: dawania i przyjmo-

wania informacji zwrotnej (bez 

obwiniania innych).  

Rozwijanie umiejętności dokonywania 

oceny własnych umiejętności 

życiowych  i planowania ich rozwoju.  

Doskonalenie umiejętności planowania, 

organizowania oraz oceniania własnego 

uczenia się, planowania przyszłości 

oraz wyznaczania celów i ich realizacji.  

Utrwalanie umiejętności rozpoznawania 

symptomów zagrożeń zdrowia 

fizycznego.  

Intensywna dbałość o zdrowie poprzez 

aktywność fizyczną.  

 

Rozwijanie umiejętności stosowania   

w praktyce strategii radzenia sobie ze 

stresem.  

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie 

ze stratą i traumatycznym doświad-

czeniem poprzez wykorzystywanie 

sposobów mających na celu odzyskanie 

poczucia sprawstwa  i wpływu na 

własne życie.  

Doskonalenie umiejętności 

asertywnego radzenia sobie  w 

relacjach z innymi.  

Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania i radzenia sobie z 

objawami depresji  u siebie i u osób w 

swoim otoczeniu.  

Doskonalenie umiejętności 

organizowania zajęć oraz 

prawidłowego zarządzania czasem.  

Rozwijanie zdolności do szukania 

powiązań między indywidualnym 

potencjałem   a planowaną  w przy-

szłości pracą.  

Kształtowanie świadomości własnych 

ograniczeń i potrzeby ciągłego 

rozwoju.  

Rozwijanie empatii, wrażliwości na 

potrzeby innych oraz umiejętności 

udzielania wsparcia emocjonalnego.  

Doskonalenie umiejętności obniżania 

napięcia spowodowanego stresem.  

Wykorzystywanie w praktyce wiedzy   

z zakresu zagrożeń psychofizycznych   

w okresie adolescencji: zaburzenia 

odżywiania (anoreksja, bulimia); 

zagrożenia związane z nadużywaniem 

ogólnodostępnych leków.  

Dążenie do zmiany zachowań 

zdrowotnych poprzez utrwalanie 

zachowań sprzyjających zdrowiu lub 

zmianę zachowań ryzykownych na 

prozdrowotne. 

Doskonalenie umiejętności 

wykorzystywania wiedzy na temat 

wczesnej identyfikacji zmian choro-

bowych we własnym ciele (np. 

wczesna identyfikacja zmian na 

skórze, potrzeba samobadania piersi   

u kobiet itp.) w celu ochrony 

zdrowia.  

Zastosowanie w praktyce 

umiejętności świadomego 

wyznaczania sobie konkretnych 

celów.  

Podnoszenie poczucia własnej 

wartości poprzez określanie 

osobistego potencjału.  

Zastosowanie w praktyce 

umiejętności ustalania priorytetów, 

uwzględniając kryteria ważności      

i pilności.  
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OBSZAR  ZADANIA  

TECHNIKUM  

 Klasa I  Klasa II  Klasa III  Klasa IV  

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna cd 

Rozwijanie postawy proaktywnej,     

w której uczeń przejmuje inicjatywę, 

ale też odpowiedzialność za swoje 

działania i decyzje. 

Doskonalenie umiejętności w zakresie 

przygotowania do całożyciowej 

aktywności fizycznej oraz ochrony        

i doskonalenia zdrowia własnego oraz 

innych.  

Rozwijanie zdolności do 

samorealizacji, samokontroli                        

i panowania nad emocjami. 

  

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych  

Kształtowanie umiejętności 

wyrażania emocji oraz ich 

rozumienia.  

 

Rozwój zaangażowania  w różne 

formy aktywności (koła 

zainteresowań, wolontariat itp.).  

 

Kształtowanie prospołecznych postaw 

uczniów i rozwijanie pozytywnego 

systemu wartości w klasie. 

 

Budowanie w klasie bezpiecznego 

środowiska umożliwiającego koncen-

trację na nauce poprzez działania 

integracyjne.  

Rozwijanie kompetencji  w zakresie 

wykorzystania różnych form 

grupowej pracy nad rozwiązaniem 

problemów (burza mózgów, dyskusja 

grupowa). 

Doskonalenie umiejętności tworzenia 

relacji opartych na wzajemnym 

szacunku  i zaangażowaniu obydwu 

stron.  

Kształtowanie pozytywnego poczucia 

własnej wartości, m.in. poprzez rozwój 

kompetencji uczniów z zakresu 

wyrażania i przyjmowania pochwał.  

Zwiększanie umiejętności budowania 

podmiotowych relacji z innymi, 

opartych na szacunku, akceptacji               

i zrozumieniu.  

Rozwijanie umiejętności stosowania 

różnych form komunikacji werbalnej                     

i niewerbalnej w celu autoprezentacji 

oraz prezentacji własnego stanowiska. 

Doskonalenie umiejętności zmiany 

postaw i zachowań poprzez stosowanie 

oraz przyjmowanie asertywnej krytyki.  

Rozwijanie kompetencji z zakresu 

rozwiązywania konfliktów                    

z zastosowaniem negocjacji i mediacji.  

Doskonalenie umiejętności szukania 

inspiracji w innych – w celu rozwijania 

własnej kreatywności.  

Kształtowanie umiejętności 

spostrzegania stereotypów i uprzedzeń. 

Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych, uważności i empatii. 
 

Podejmowanie działań na rzecz innych 

osób w celu poprawy ich sytuacji 

(wolontariat).  

Stosowanie w praktyce umiejętności 

poszukiwania takich rozwiązań, które 

stwarzają korzyści dla obydwu stron.  

Wykorzystywanie wiedzy na temat 

stereotypów do budowania pozytywnych 

relacji społecznych.  

Przygotowanie uczniów do 

funkcjonowania w dorosłym życiu              

i akceptowania stanów psychofizycznych 

związanych z tym okresem. 
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OBSZAR  ZADANIA  

TECHNIKUM  

 Klasa I  Klasa II  Klasa III  Klasa IV  

Kultura – 

wartości, 

normy, wzory 

zachowań  

Wdrażanie do podejmowania 

odpowiedzialności za realizację 

określonych zadań lub dziedzin życia 

szkoły.  

Rozwijanie umiejętności realizacji 

własnych celów  w oparciu o rzetelną 

pracę i uczciwość.  

Rozwój zainteresowań, poszerzenie 

autonomii i samodzielności.  

Rozwijanie wiedzy na temat różnych 

kultur i ich wkładu  w rozwój cywili-

zacji.     

Rozwijanie świadomości istnienia 

potrzeby wspólnego działania na rzecz 

innych osób. 

Rozwijanie postaw prospołecznych        

i obywatelskich w duchu poszanowania 

wartości uniwersalnych, narodowych, 

państwowych  i lokalnych.  

Rozwijanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji oraz odczytywania 

uczuć i emocji towarzyszących innym 

oraz umiejętnego reagowania.  

Rozwijanie samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości oraz postaw.  

Rozwijanie wytrwałości  w dążeniu do 

celu, wyzwalanie potrzeby bycia 

ambitnym.  

Rozwijanie kreatywności oraz 

umiejętności zespołowego działania      

i logicznego myślenia u uczniów. 

Dokonywanie analizy postaw, wartości, 

norm społecznych, przekonań               

i czynników, które wpływają na 

zachowanie.  

Rozwijanie szacunku dla kultury           

i dorobku narodowego.  

Rozwijanie umiejętności właściwego 

zachowania się, z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

Doskonalenie umiejętności 

podejmowania racjonalnych decyzji    

w oparciu  o posiadane informacje            

i ocenę skutków własnych działań. 

Zwiększenie umiejętności zaspokajania 

potrzeb psychoemocjonalnych             

w sposób zgodny z przyjętymi 

normami, regułami i zasadami. 

 

Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie 

umiejętności niezbędnych                          

w rozwiązywaniu problemów, które 

wynikają  z wielokulturowości. 

 
 
 

Poszerzanie wiedzy na temat innych 

kultur oraz rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie              

z przedstawicielami innych 

narodowości.  

Doskonalenie umiejętności 

wykorzystywania wiedzy na temat praw 

i obowiązków obywateli.  

Wyrażanie własnego zdania na temat 

różnych problemów oraz uzasadniania 

go.  

Zastosowanie w praktyce wiedzy 

dotyczącej selekcjonowania                  

i krytycznej analizy informacji.  

Poszerzanie wiedzy na temat różnych 

form poszukiwania pracy.  

Doskonalenie kompetencji  z zakresu 

uczestnictwa  w rozmowach 

kwalifikacyjnych  i wystąpień 

publicznych. 
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OBSZAR  ZADANIA  

TECHNIKUM  

 Klasa I  Klasa II  Klasa III  Klasa IV  

Bezpieczeńst

wo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(proble-

mowych) 

Rozwijanie postaw aprobujących 

abstynencję i unikanie substancji 

psychoaktywnych w wymiarach: 

emocjonalnym (pozytywny stosunek 

do abstynencji), poznawczym 

(dysponowanie wiedzą na temat 

zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych)                     

i behawioralnym (nieużywanie 

substancji psychoaktywnych). 

Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń 

związanych z pełnieniem nowych ról 

społecznych.  

Kształtowanie postaw 

zapobiegających wczesnym 

kontaktom seksualnym i związanych  

z nimi problemów.  

Utrwalanie informacji o bezpiecznych 

zachowaniach podczas korzystania    

z portali społecznościowych oraz 

metodach przeciwdziałania 

cyberprzemocy. 

Rozwijanie aktywnej postawy              

w obliczu trudnych życiowych 

problemów.  

Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń 

cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, 

subkultury, choroby) i manipulacji 

polityczno- gospodarczych (rasizm, 

nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi 

rodzinnych, brak ideałów, nachalna 

reklama itp.). 

Rozwijanie umiejętności 

psychospołecznych, takich jak radzenie 

sobie ze stresem, poszukiwanie 

pomocy, rozwiązywanie konfliktów                           

i przewidywanie konsekwencji 

własnych działań.  

Zastosowanie w praktyce umiejętności 

bezpiecznego korzystania z zasobów 

Internetu i mediów społecznościowych. 

Doskonalenie umiejętności 

organizowania swoich zachowań         

w określonym czasie i przewidywania 

ich konsekwencji.  

Doskonalenie umiejętności 

dostrzegania konsekwencji zachowań 

wobec innych.  

Stosowanie w praktyce sposobów 

rekompensowania wyrządzonych 

krzywd. 

Rozwijanie umiejętności dokonywania 

zmian   w myśleniu, postrzeganiu           

i rozumieniu świata. 

Doskonalenie umiejętności 

podejmowania racjonalnych decyzji       

w oparciu  o posiadane informacje            

i ocenę skutków własnych działań.  

Wykorzystanie w praktyce wiedzy 

dotyczącej bezpiecznego posługiwania 

się komputerem i jego oprogramowaniem 

oraz zasad bezpieczeństwa w sieci. 

Wzmacnianie norm ograniczających 

zachowania  ryzykowne oraz korygowanie 

błędnych przekonań na ich temat. 
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ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI 

 

1. W pracy wychowawczej dyrektor szkoły i nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom 

przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. 

2. Zasady współpracy szkoły z rodzicami oparte są na wzajemnej życzliwości, dyskrecji oraz takcie i realizowane są poprzez: 

 wspólne planowanie działań; 

 wspólne rozwiązywanie problemów; 

 rzetelne przekazywanie informacji; 

 wzajemne zaufanie. 

3. Rodzice zapoznawani są z obowiązującym prawem oświatowym i osiągnięciami szkoły. 

4. Rada Rodziców uczestniczy w opracowywaniu podstawowej dokumentacji szkoły. 

5. Szkoła diagnozuje potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie pracy wychowawczo-profilaktycznej. 

6. Rodzice systematycznie uczestniczą w zebraniach organizowanych przez dyrektora szkoły i wychowawców. 

7. Wychowawcy przekazują rodzicom informacje o wynikach nauczania i zachowaniu dziecka, zawiadamiają o przewidywanych ocenach niedostatecznych     

i wspólnie z rodzicami podejmują działania mające na celu eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

8. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, utrzymywania stałego kontaktu            

z wychowawcą. 

9. W celu zapobiegania eskalacji problemów, rodzice powinni na bieżąco informować wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora o najdrobniejszych 

nawet formach przestępczości wśród uczniów. 

10.  Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci. 

11. Rodzice powinni czynnie uczestniczyć w pracach, wycieczkach, imprezach i apelach podnosząc tym samym rangę uroczystości szkolnych. 

12. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności wychowawczych rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy wychowawcy, nauczyciela               

i pedagoga szkolnego. 
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ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY 

 

Szczególną rolę w procesie wychowawczym odgrywa Zespół Wychowawczy, który w swej działalności powinny zwrócić uwagę na: 

 przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy i prezentowanie stanowiska zgodnego z charakterem szkoły, 

 wychowywać w duchu tolerancji światopoglądowej, 

 dokonywać okresowych, nie rzadziej niż raz w roku, analiz i ocen pracy wychowawczej w poszczególnych klasach (grupach), w samorządzie               

i w  organizacjach uczniowskich, 

 dokonywać corocznej oceny wkładu poszczególnych nauczycieli w rozwijanie pracy wychowawczej, wyróżniać lub występować z wnioskami              

o wyróżnienie nauczycieli uzyskujących liczące się osiągnięcia, 

 organizować systematycznie w ramach samokształcenia zawodowego szkolenie z metodyki pracy wychowawczej z dziećmi                  

i młodzieżą, 

 koordynować całokształt pracy wychowawczej szkoły - integrując pracę nauczycieli,  młodzieży, Rady Rodziców oraz przedstawicieli lokalnego 

środowiska. 

    ( załączniki: plan pracy wychowawczej klas) 

 

  

Czynniki wpływające na realizację programu:  

 postawa i zaangażowanie rodziców,  

 samodzielność uczniów,  

 wzbogacanie wiedzy i umiejętności na temat wychowania przez rodziców, nauczycieli i wychowawców,  

 postawa nauczycieli i wychowawców,  

 pozytywne myślenie.  
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ORGANIZACJA PRACY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ 

 

 Zadania Sposób realizacji Termin Podmiot odpowiedzialny 

1. Założenia ogólne 
a) objęcie programem wychowawczym wszystkich członków społeczności szkolnej; 

 

b) rozwijanie współpracy ze wszystkimi sojusznikami szkoły i instytucjami wspierającymi 

proces wychowawczy młodzieży. 

 

Cały rok szkolny dyrektor 

pedagog  

2. 
Propagowanie modelu 

wartości opartego 

na uniwersalnych 

zasadach 

a) omówienie norm współżycia społecznego w zespołach klasowych, utworzenie karty lub 

kontraktu; 

 

b) poszanowania godności osobistej, nietykalności osobistej  i bezpiecznych warunków 

pobytu w szkole. 

 

Cały rok szkolny Wszystkie podmioty 

społeczności szkolnej 

3. 
Wdrażanie 

uczniów 

do samorządności 

i życia 

w demokratycznym 

społeczeństwie) 

a) wybór Samorządu Uczniowskiego jako reprezentacji społeczności uczniowskiej; 

 

b) opracowanie regulaminu i planu działania Samorządu Uczniowskiego; 

 

c) opiniowanie przez Samorząd Uczniowski stopnia przestrzegania prawa do: 

 zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi; 

 wyrażania swoich myśli i przekonań z poszanowaniem dobra innych osób; 

 swobody wyboru nauki religii; 

 uczestniczenia we wszystkich formach działań organizowanych na terenie 

szkoły; 

 wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 

d) współudział Samorządu Uczniowskiego w tworzeniu WSO, Programu  

Wychowawczego, itp. 

Zgodnie                

z regulaminem 

samorządu 

Samorząd 

Uczniowski, 

opiekun SU, 

wszyscy 

nauczyciele, 

dyrektor 

szkoły 
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e) udział przedstawicieli SU w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

 

f) przeprowadzenie demokratycznych wyborów do trójek klasowych i Samorządu 

Uczniowskiego; 

g) uchwalenie kalendarza imprez szkolnych; 

 

h) organizacja imprez szkolnych, konkursów, itp. 

 

i) redagowanie szkolnej tablicy samorządu; 

 

j) organizacja i udział w imprezach charytatywnych. 

 

4. 
Kształtowanie 

kultury i etyki 

zawodowej 

a) ocena własnej pracy podczas realizowania praktyki zawodowej; 

 

b)  analiza godności i etyki zawodowej. 

 

Cały  rok szkolny nauczyciele  

wychowawcy 

5. 
Rozwój 

intelektualny 

i emocjonalny 

uczniów, 

rozpoznawanie 

oraz dbanie 

o rozwój 

zainteresowań 

i zdolności 

a) poszerzanie wiedzy ucznia na temat osobowości człowieka poprzez organizowanie 

pogadanek i dyskusji w zespołach klasowych; 

 

b) inspirowanie uczniów do poznawania siebie i swoich możliwości, motywowanie do 

samokształcenia; 

 

c) umożliwianie uczniom przedstawiania własnych sądów i ich obrony, nawet jeśli różnią 

się one od przekonań nauczyciela; 

 

d) dostarczanie wychowankom wzorców zachowań wynikających z własnej postawy wobec 

zaistniałych i potencjalnych problemów dnia stosowanie pochwał, nagród i stypendiów 

dla wyróżniających się uczniów; 

 

e)  umiejętna stymulacja i dowartościowywanie uczniów posiadających niskie poczucie 

własnej wartości, przeprowadzenie zajęć na temat mocnych stron wychowanków;  

Cały rok szkolny 
nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

dyrektor 

szkoły, 

wychowawcy 
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f) organizowanie uczniom pomocy w nauce; 

 

g) aktywizowanie uczniów poprzez powierzanie im zadań odpowiadających im 

indywidualnym predyspozycjom; 

 

h) zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach i rozgrywkach 

sportowych; 

 

i) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań; 

 

j) prowadzenie zajęć w formie pracy w grupie. 

 

6. 
Wdrażanie 

poczucia 

odpowiedzialności, 

obowiązkowości 

i dyscypliny 

a) tworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności planowania, organizowania     

i oceniania własnej nauki oraz przejmowania za nią odpowiedzialności: 

 systematyczne i konsekwentne egzekwowanie od uczniów przestrzegania 

Regulaminu Uczniowskiego; 

 utrzymywanie dyscypliny w zakresie frekwencji i punktualnego przychodzenia 

na zajęcia; 

 wdrażanie kulturalnego sposobu zachowania się na apelach, imprezach 

szkolnych i pozaszkolnych; 

  monitoring przyjętych przez uczniów obowiązków i zleconych do wykonania 

prac, w celu rozbudzenia odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. 

 

Cały rok szkolny opiekun SU  

wychowawcy 

nauczyciele 

dyrektor 

pedagog  

psycholog 

7. 
Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 

i obywatelskich 

a) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej i światowej: 

 organizowanie i uczestniczenie w obchodach świąt i uroczystościach 

państwowych; 

Cały rok 
wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

bibliotekarka, 
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 100 rocznica Odzyskania Niepodległości 

 przygotowywanie tematycznych gazetek i wystaw; 

 przeprowadzanie pogadanek, projekcji filmów o tematyce patriotycznej             

i historycznej, wykorzystanie treści programów nauczania w tym zakresie; 

  omówienie zasad funkcjonowania organów i urzędów państwowych oraz 

samorządowych; 

 zapoznanie z Konstytucją, prawami i obowiązkami obywatela; 

 poszerzanie wiedzy o powiecie szczecineckim; 

 gromadzenie materiałów informacyjnych i popularyzowanie wiedzy o Unii 

Europejskiej. 

 

pielęgniarka, 

 

8. 
Kształtowanie 

świadomej postawy 

ekologicznej 

a) budzenie zainteresowania i przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego: konkursy 

ekologiczne, olimpiady, gazetki, prezentacje, apele, referaty, akcje. 

Cały rok szkolny 
wychowawcy 

nauczyciele biologii 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

9. 
Podnoszenie 

bezpieczeństwa 

młodzieży 

a) współpraca z Państwową Strażą Pożarną: 

 poszerzania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej 

 klasy w liceum o profilu ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo 

 

Cały rok szkolny 
Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

10. 
Podnoszenie 

umiejętności 

i sprawności 

posługiwania 

się językiem 

polskim 

i językami obcymi 

a) udział młodzieży w tematycznych konkursach i olimpiadach; 

b) codzienna dbałość o poprawne posługiwanie się językiem polskim przez wszystkich 

pracowników szkoły; 

c) podnoszenie sprawności posługiwania się językami obcymi, organizowanie praktyk 

językowych, wymiany międzynarodowej, wycieczek; 

d) rozwijanie i promowanie literackiej twórczości uczniowskiej. 

Cały rok szkolny 

 

 

wszyscy pracownicy 

szkoły w szczególności 

nauczyciele języka 

polskiego i języków 

obcych, 

11. 
Zestaw 

obowiązkowych 

tematów 

        Załączniki do programu 
wg 

terminarza 

w 

wychowawcy 
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realizowanych 

na gddw 

klasowych 

planach 

wychowawców 

12. 
Prowadzenie 

działalności 

profilaktycznej, 

wychowawczej 

i pomoc uczniom 

w rozwiązywaniu 

problemów 

a) realizacja programów profilaktycznych, tj, „ARS, czyli jak dbać o miłość”; 

b) współpraca z KPP w zakresie uświadamiania uczniów o odpowiedzialności karnej 

niepełnoletnich oraz pełnoletnich; 

c) przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych; 

d)  dążenie do zagospodarowywania czasu wolnego ucznia poprzez zachęcanie do udziału 

w kołach zainteresowań, konkursach, akcjach charytatywnych, imprezach szkolnych, itp.; 

e) konsekwentne eliminowanie postaw agresji i przemocy wśród młodzieży: 

 umiejętne zażegnywanie konfliktów poprzez przyswajanie metod i technik 

negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych; 

 zwracanie uwagi na kulturę słowa; 

 nauczanie zasad prawidłowej komunikacji; 

 nauka zachowań asertywnych; 

 okazywanie uczniom zainteresowania ich problemami życiowymi;   

 poszerzanie wiedzy uczniów na temat problemów okresu dojrzewania                

i powodów frustracji prowadzących do agresywnych zachowań; 

 upowszechnianie wiedzy na temat pracy psychologa i pedagoga; 

 udostępnienie informacji w gablocie o instytucjach pomocowych; 

 wzmacnianie pozytywnych zachowań wśród młodzieży poprzez udzielanie 

skutecznej, konstruktywnej pochwały; 

f) zapoznanie uczniów z procedurą Niebieskiej Karty. 

 

Cay  rok szkolny nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

specjaliści z innych 

instytucji (KPP) 

13. Kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem 

a) przejawianie przez nauczycieli postawy życzliwej względem ucznia; 

b) dostosowywanie przez nauczycieli wymagań do możliwości intelektualnych                     

i psychofizycznych ucznia; 

II semestr nauczyciele  

psycholog 
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c) przeprowadzenie zajęć nt radzenia sobie ze stresem. 

 

14. Kształtowanie 

umiejętności 

zarządzania sobą         

w czasie 

a) przeprowadzenie w klasach pierwszych zajęć na temat zarządzania sobą w czasie I semestr psycholog 

15. 
Zorganizowanie 

konkursów, turniejów   

i olimpiad 

promujących zdrowy 

styl życia 

       Wg terminów konkursów Cały rok szkolny nauczyciele 

16. Prowadzenie 

działalności 

profilaktyki uzależnień 

a) wykorzystywanie tematyki lekcyjnej na wszystkich przedmiotach do szerzenia wiedzy    

o uzależnieniach, wynikających z nich zagrożeniach oraz sposobach zapobiegania 

uzależnieniom; 

b) organizowanie spotkań ze specjalistami na temat profilaktyki uzależnień; 

c) prowadzenie zajęć, rozmów z uczniami na temat uzależnień behawioralnych; 

d) przeprowadzenie wśród rodziców prelekcji na temat uzależnień. 

 

Cały rok szkolny nauczyciele 

psycholog 

pedagog 

specjaliści z innych 

instytucji (TZN, PPP) 

17. Propagowanie 

zdrowego trybu życia 

a) Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS: 

 zajęcia na temat HIV/AIDS; 

 tematyczna gazetka ścienna – plakaty. 

b) poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat zdrowego żywienia i korzyści wynikających 

z systematycznej aktywności fizycznej. 

 nauczyciele 

pielęgniarka, 

pracownik Stacji 

Sanitarno – 

Epidemiologicznej 

 w Szczecinku 

18. Kształtowanie postaw 

prospołecznych 

a) popularyzowanie wśród uczniów działalności wolontarystycznej w celu zmotywowania 

ich do przyłączenia się do działań prowadzonych w lokalnym środowisku, tj.: „Pola  

Nadziei”, „WOŚP”, „Szlachetna Paczka”, „Zbiórka karmy dla zwierząt”. 

Zgodnie                 

z harmonogramem 

prowadzonych 

działań przez 

 nauczyciele 

wychowawcy 
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organizacje 

odpowiedzialne 
pedagog 

psycholog 

19. Wykorzystanie            

w praktyce wiedzy 

ogólnej i praktycznej 

a) stworzenie warunków do uczenia się i nabywanie umiejętności poprzez aktywizacje 

metody nauczania i uczenia się oraz zastosowanie różnorodnych środków 

dydaktycznych; 

b) uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych (egzamin zawodowy). 

 

 nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

20. 
„Akcja Bezpieczne 

Ferie”, „Bezpieczne 

Wakacje 2018” 

a) zorganizowanie przed feriami, wakacjami działań promujących zasady bezpiecznego 

wypoczynku. 

przed okresem 

feriami zimowymi 

i wakacjami 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

 

TERMINY REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ  
 

 Pod koniec roku szkolnego Rada Pedagogiczna ewaluuje program profilaktyczno – wychowawczy; 

 Rada Pedagogiczna przyjmuje harmonogram działań wychowawczych na dany rok szkolny do dnia 30 września; 

 Nauczyciele – wychowawcy do dnia 10 września danego roku szkolnego składają u pedagoga /nadzorującego sprawy wychowawcze/ informację 

dotyczącą wdrażanych przez nich działań wychowawczych oraz poddają je zaopiniowaniu na pierwszym spotkaniu z rodzicami; 

 Wychowawcy klas składają w sekretariacie szkoły sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego 

wraz z wnioskami do dalszej pracy. 
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SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

 Jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, zna i szanuje historię i kulturę narodową, jest patriotą; 

 Jest przygotowany merytorycznie do pracy w wyuczonym zawodzie; 

 Jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia; 

 Zna zasady etyki zawodowej; 

 Dba o swój rozwój zawodowy i indywidualny; 

 Umie korzystać z dóbr kultury; 

 Zna historię, kulturę, obyczaje i tradycje swojej ojczyzny; 

 Skutecznie komunikuje się w języku obcym; 

 Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy; 

 Cechuje się kulturą osobistą, jest wrażliwy, tolerancyjny i bezinteresowny; 

 Przestrzega zasad moralnych; 

 Charakteryzuje się zdolnością do ciągłego uczenia się i samodoskonalenia; 

 Samodzielnie studiuje literaturę zawodową oraz korzysta z zasobów internetu; 

 Przestrzega i stosuje obowiązujące przepisy bhp, przeciwpożarowe i ochrony środowiska; 

 Jest odpowiedzialny i obowiązkowy. 
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EWALUACJA 
 
 

W celu oceny efektywności prowadzonych działań wychowawczych dokonana zostanie ewaluacja programu. 

 Ewaluacji szkolnego programu wychowawczego dokonuje dyrektor przy pomocy wybranych nauczycieli. 

 Wyniki ewaluacji omawiane będą na posiedzeniu rady pedagogicznej – końcoworocznej. 

 Ewaluacja zostanie dokonana przy pomocy narzędzi do diagnozy środowiska szkolnego 
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Program wychowawczo – profilaktyczny Zespołu Szkół nr 6  im. St. Staszica został: 

 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu  ………………………………… 

 Zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu   ………………………..……….. 

 Uchwalony przez Radę Rodziców  w dniu       ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


