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Założenia programowe 

 

Głównym celem Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  Szkoły jest 

wspieranie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju. Program zawiera działania, które w systemowy 

sposób będą angażować wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę 

pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi).  

     W opracowaniu i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego podkreślamy stałą, 

bezpośrednią współpracę z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, 

wychowawczą i opiekuńczą działalność Szkoły.  

    Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się  

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności 

osobistej ucznia. 

    Przez wychowanie rozumiemy: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane 

przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).  

Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy wspieraniu 

wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki wychowania. 

Najważniejsze jednak jest to, co łączy wychowanie i profilaktykę – jest to aspekt wartości i norm, 

w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm 

wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą 

współpracować (mimo że preferują różne metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości 

i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe precyzyjnie podkreśla, że: „Nauczanie 

i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne 

zasady etyki…”.  

      W działaniach wychowawczo – profilaktycznych  Szkoły istotne miejsce ma: 

edukacja zdrowotna (kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków 

higienicznych, uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto 

ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz uświadomienie korzyści płynących 

z aktywności fizycznej i wdrażania profilaktyki), a także dbanie o bezpieczeństwo uczniów 

(utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole; 

upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych; współpraca z organami administracji publicznej m.in. z Państwową 

Strażą Pożarną oraz jednostkami innych służb w celu zapewnienia właściwych warunków realizacji 

zadań, w szczególności prowadzenia zajęć edukacyjnych.  
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    Zadania wychowawczo – profilaktyczne programu realizowane będą w oparciu o treści 

wychowawcze i profilaktyczne skierowane do uczniów, dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, 

zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego. Będą kierowane do 

uczniów równolegle z ich kształceniem – przekazywaniem wiedzy, m. in. podczas zajęć 

z wychowawcą klasy oraz realizacji treści przedmiotów. 

    Każdy nauczyciel przedmiotu nauczania, wychowawca klasowy i opiekun grup szkolnych ma 

szansę wdrażania autorskich rozwiązań w zakresie wychowania poprzez opracowanie własnego 

mikrosystemu wychowawczego, sprzyjającego integralnemu rozwojowi osoby ucznia.  

    Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy środowiska 

wychowawczego, a także podejmowanych działań wychowawczo - profilaktycznych.  

Sugestie dotyczące  pracy  z  uczniami  wynikające z przeprowadzonej diagnozy: 

- kontynuacja podjętych i realizowanych zadań w tym zakresie w roku poprzednim, 

- bieżące monitorowanie i raportowanie niepożądanych zjawisk przez nauczycieli w stosunku do 

wychowanków, 

- pomoc osobom z trudnościami osobistymi, szkolnymi i rodzinnymi – udzielanie wsparcia 

emocjonalnego przez pedagoga, psychologów szkolnych, 

- praca wychowawczo-profilaktyczna i psychologiczna z osobami doświadczającymi m. in. 

wyizolowania, agresji ze strony rówieśników szkolnych, stanów depresyjno-lękowych, 

eksperymentującymi z różnymi substancjami itd. 

- promowanie wartości równości uczniów, akceptacji , tolerancji i wzajemnego szacunku,  

- podnoszenie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat skutków  spożywania substancji 

psychoaktywnych, a także alkoholu i palenia papierosów, 

- kształtowanie wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za swoje działania,     

- podejmowanie działań zapobiegających zachowaniom ryzykownym, 

- zachęcanie  uczniów  do  poszukiwania  wsparcia  w  trudnych  sytuacjach, 

- promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

 

Uwzględniono podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2020/2021, w tym: 

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

    Proces wychowania winien być oparty na przepisach prawa obowiązujących w naszym kraju. 

Przepisy te mają na celu zagwarantowanie dziecku jako człowiekowi poszanowanie jego godności, 

zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnego rozwoju jego osobowości, oto podstawowe akty prawne: 
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• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).  

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

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

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).  

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 

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

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

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

tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957).  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).  

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

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

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021. 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
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          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  I Liceum Ogólnokształcącego 

im. T. Kościuszki w Łomży wypływa z przyjętych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców 

i Samorząd Uczniowski  

celów i zasad statutowych. 

 
                                                           M I S J A   S Z K O Ł Y 

M i s j ą   naszej szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój każdego ucznia w celu 

przygotowania absolwenta  do pełnego życia „w procesie stawania się człowiekiem”. 

 

                                       W I Z J A   A B S O L W E N T A   S Z K O Ł Y 

 

A b s o l w e n t   naszej szkoły to: 

 

człowiek  

o wysokim poczuciu godności, 

prawy, dokonujący świadomie wartościowych moralnie wyborów, 

szanujący siebie i innych, 

wrażliwy na piękno, reagujący na krzywdę, 

otwarty na świat 

 

 obywatel   

znający narodową przeszłość,  

zakorzeniony w tradycji,  

światły,  

zdolny podjąć dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów,  

znający normy zachowań i zasady życia w społeczeństwie demokratycznym,  

odnajdujący radość w twórczym działaniu,  

dbający o zdrowie jako warunek własnej aktywności i niezależności 
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              SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROWADZĄCE DO SPEŁNIENIA MISJI 

 

- przekazywanie rzetelnej wiedzy i kształcenie umiejętności, 

 

- rozwijanie ciekawości badawczej i aktywności własnej ucznia, 

 

      -    rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, 

 

- kształcenie zainteresowań i zachęcanie do podejmowania nowych zadań, 

 

- stwarzanie możliwości konfrontowania własnych poglądów i dokonań  

      z osiągnięciami i zdaniem innych, 

 

- kształtowanie umiejętności krytycznej oceny rzeczywistości, 

 

- kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej  

            i wspólnoty ogólnoludzkiej,  

 

- przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie obywatelskim, 

 

- przygotowanie do udziału w kulturze, 

 

- budzenie twórczej aktywności i autoekspresji, 

 

- kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

 

- budowanie kultury fizycznej uczniów, 

 

- wyrabianie świadomego stosunku do powinności i celu życia, odpowiedzialności za swoje 

słowa i czyny. 
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                  PODSTAWOWE OBSZARY WYCHOWAWCZEGO ODDZIAŁYWANIA 

           

                               uwzględniane we wszystkich planach pracy placówki. 

                   

 

             1.  Zakorzenianie w tradycji narodowej (historycznej i kulturowej. 

 

 

 

             2.   Zakorzenianie w wartościach uniwersalnych. 

 

 

 

              3.    Przygotowanie do życia  w społeczeństwie demokratycznym. 

 

 

 

              4.     Motywowanie indywidualnego rozwoju uczniów. 

 

 

 

               5.    Wychowanie zdrowotne,  w tym profilaktyka problemowa w zakresie uzależnień. 

 

 

                

               6.    Działania opiekuńcze. 

 

 

 

                7.    Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi pracę wychowawczą. 
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WSPÓŁPRACA I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA  NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 

 

W ramach realizacji  Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  Szkoły ściśle 

współpracujemy z rodzicami uczniów. Rodzice są partnerami nauczycieli w procesie wychowawczym. 

Chcemy, aby rodzice byli współorganizatorami tworzenia programów wychowawczych                 

i czynnie uczestniczyli w życiu Szkoły. Współpraca  ta polega na: 

 

▪ zaznajamianiu rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnego 

▪ włączaniu rodziców do organizowania imprez i uroczystości szkolnych 

▪ poszerzaniu wiedzy pedagogicznej  rodziców poprzez organizowanie spotkań 

ze specjalistami wielu dziedzin nauki, np. pedagogiem szkolnym, policjantem, 

psychologiem, lekarzem 

▪ organizowaniu prelekcji na tematy związane z  zażywaniem różnego rodzaju  używek 

przez młodzież w wieku dorastania 

▪ organizowaniu spotkań klasowych z wychowawcą  

▪ wymianie opinii i spostrzeżeń na temat dziecka; 

▪ proponowaniu rodzicom określonych form oddziaływań wychowawczych 

▪ udzielaniu sobie wzajemnej pomocy i wsparcia 

 

Zasady współdziałania nauczycieli z rodzicami:  

 

1. Zasada pozytywnej motywacji. Skuteczne współdziałanie jest uwarunkowane dobrowolnością 

udziału, świadomością celowości współpracy i korzyści z nią związanych.  

 

2. Zasada partnerstwa. Nauczyciele i rodzice mają równe prawa i obowiązki.  

Obie strony powinny dążyć do budowania wspólnoty wychowującej.  

 

3. Zasada wielostronnego przepływu informacji. Umożliwia on konfrontowanie różnych opinii 

i ocen na temat problemów bądź sukcesów wychowawczych oraz konfrontowanie rodzaju 

oddziaływań i ich rezultatów.  

 

4. Zasada jedności oddziaływań. Nauczyciele i rodzice są zgodni, co do celów wychowawczych, 

form i metod ich osiągania.  

 

5. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy. Współdziałanie rodziców i nauczycieli                

w obszarze wychowania wymaga czynnego udziału i stałego zaangażowania w inicjowanie                   

i podejmowanie działań na rzecz tegoż wychowania.  
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            ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYCHOWUJĄCYCH -- RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

 

 Rodzice i nauczyciele są osobami wychowującymi. Dlatego też jako wychowawcy powinni:  

 

• dostrzegać każdego wychowanka jako wartość podstawową, a tym samym wyrażać   

swoje najwyższe uznanie jego osobie,   

• traktować wychowanka podmiotowo, a nie instrumentalnie, nie redukować go 

do przedmiotu własnych oddziaływań, 

• nie odmawiać wychowankowi niezbywalnych praw, w tym szczególnie prawa 

do szacunku, wyrażania własnych myśli i uczuć, ponoszenia odpowiedzialności za siebie              

i dokonywania wyborów zgodnie z dobrem wspólnym,  

• dawać wychowankowi do zrozumienia, że jako osoba nie jest pozbawiony również 

zobowiązań i powinności, jakie ma do spełnienia wobec siebie i innych,  

• wysoko cenić w wychowanku rozwój moralny i duchowy, czyli uznawać prymat „być” 

przed „mieć”, osoby przed rzeczą, etyki przed techniką, a empatii przed sprawiedliwością.  

 

                ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO : 

• prowadzenie dokumentacji 

• integracja zespołu klasowego 

• poznanie środowiska uczniów 

• kontakty z rodzicami 

• współpraca z instytucjami 

• diagnoza ucznia i klasy szkolnej 

• realizacja programu wychowawczego 

 

          KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCY KLASOWEGO: 

 

• umiejętność rozwiązywania problemów, konfliktów 

• umiejętności organizacyjne 

• kompetencje  interpersonalne 
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            DOKUMENTACJA PRACY WYCHOWAWCZEJ 

    Do podstawowych dokumentów pracy wychowawczej,  za którą odpowiada wychowawca należą:  

    

   1. dziennik lekcyjny 

2. arkusze ocen 

3. świadectwa szkolne 

4. program wychowawcy klasowego 

 

 

             HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZO – PROFILKATYCZNYCH    

         OPRACOWANY  NA  PODSTAWIE   DIAGNOZY   ŚRODOWISKA   SZKOLNEGO. 

 

             DIAGNOZOWANIE ŚRODOWISKA: 

 

     narzędzia badawcze, dzięki którym dokonano diagnozy środowiska: 

 

- obserwacja zachowania uczniów 

- rozmowy z rodzicami i uczniami 

- wywiad z pedagogiem i psychologiem szkolnym, pielęgniarką szkolną 

- wywiady z wychowawcami klas, nauczycielami i personelem szkoły 

- analiza frekwencji  

- analiza dokumentacji indywidualnej uczniów 

- analiza ankiet dotyczących zagrożeń wieku dorastania 

 

Zachowania ryzykowne: 

 

      zebrane materiały pozwoliły wyłonić następujące zachowania ryzykowne: 

 

- absencja uczniów na zajęciach edukacyjnych 

- nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi 

- eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi 

- przemoc w Internecie  
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Zasoby szkolne, czynniki chroniące: 

 

 Szkoła jest uważana za bezpieczną przez rodziców i uczniów. 

 

Biblioteka zaopatrzona jest w materiały dotyczące prowadzenia godzin wychowawczych. 

Uczniowie i ich rodzice wiedzą, że mają możliwość korzystania z pomocy profesjonalistów (na terenie 

szkoły: dwóch psychologów, w tym psychoterapeuta) 

Nauczyciele chętnie poszerzają swoją wiedzę na temat profilaktyki problemowej w zakresie 

uzależnień. 

Uczniowie biorą udział w codziennym życiu szkoły, angażują się w działania inicjowane przez kadrę 

nauczycielską. 

Uczniowie integrują się podczas inicjowanych różnorodnych akcji kulturalnych (wypracowują zasady 

współżycia  i tolerancji). 

Uczniowie wyposażeni są w wiedzę z zakresu profilaktyki problemowej (są świadomi zagrożeń 

wynikających z sięgania po środki zmieniające świadomość). 

Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego trybu życia. 

W szkole panuje atmosfera służąca wzajemnemu zaufaniu oraz wzajemnej pomocy. 

Uczniowie mają możliwość pracować nad swoją postawą w szkole i są do tego motywowani. 

 

 Wychowawczo – profilaktyczne działania szkoły mające na celu eliminację wyodrębnionych 

 problemów: 

 

- doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy nauczycieli i wychowawców klas oraz pedagoga 

szkolnego i psychologa w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych 

- współpraca z samorządem uczniowskim i włączenie go w realizację programu profilaktyki 

- systematyczne organizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów przez pedagoga szkolnego, 

psychologa i wychowawców klas 

-  pedagogizacja rodziców- przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, włączanie ich w życie szkoły 

- współpraca z policją i strażą miejską 

- współpraca z władzami miasta 

- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie kierowania uczniów ze specjalnymi 

trudnościami w uczeniu się oraz z trudnościami wieku dojrzewania 

- konsultacje psychologiczne i/lub pedagogiczne da uczniów posiadających opinię psychologiczną 

lub orzeczenia. 
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- opracowanie i realizowanie dostosowań przez zespół nauczycieli dla uczniów posiadających opinie 

lub orzeczenie 

- zaproponowanie uczniom ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu w szkole 

- zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych akcjach na rzecz szkoły i środowiska-szerzenie idei 

wolontariatu i działań charytatywnych. 

- dbanie o poziom kulturalny uczniów (modelowanie zachowań). 

 

            EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

 
  W celu ewaluacji programu wychowawczego wykorzystywane były następujące metody i narzędzia: 

 

- kwestionariusze ankiet, 

- wywiad, rozmowa, konsultacja specjalistyczna, zestawienia zagadnień, kwestionariusze 

rozmów, dyspozycje, 

- analiza dokumentów, 

- obserwacja. 

 

 

           HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I INTERWENCYJNYCH   

  

 

1.Zapobieganie absencji uczniów 

  

 

Działanie 
Osoby 

odpowiedzialne 

Czas 

działania 
Sposób ewaluacji 

 

Kontrola frekwencji uczniów i szybka 

interwencja w razie potrzeby  

Wychowawcy Cały rok Wpis w dziennikach 

 

Indywidualne rozmowy z uczniami 

niesystematycznie uczęszczającymi 

na zajęcia lekcyjne i ich rodzicami.  

Pedagog, psycholog jw. Wpis w dziennikach 

 

System ocen z zachowania, jasne 

kryteria oceny z poszczególnych 

przedmiotów.  

Wychowawca, 

nauczyciel 
jw.. Wpis w dziennikach 

 

Stosowanie ciekawych metod pracy 

na lekcjach, indywidualizacja 

wymagań.  

Nauczyciele jw. Ankieta 

Konsekwentne wymaganie 

znajomości tematyki zajęć, na których 

uczeń był nieobecny (w przypadku 

absencji na poszczególnych lekcjach)  

Nauczyciele jw. Ankieta 
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Usprawiedliwienia przez opiekunów 

wypełniane na przygotowanym przez 

radę pedagogiczną ogólnodostępnym 

druku usprawiedliwień  

Wychowawcy Cały rok Ankieta 

 

 

1. Zapobieganie narkomanii oraz zażywaniu innych środków psychoaktywnych (dopalacze) 

 

 

Działanie 
Osoby 

odpowiedzialne 
Czas działania Sposób ewaluacji 

Prowadzenie systematycznych 

działań informacyjnych dotyczących 

zagrożeń związanych z sięganiem po 

środki uzależniające (narkotyki, 

dopalacze papierosy, alkohol)  

Pedagog szkolny, 

psycholog lub 

wychowawcy klas 

Cały rok 

wpis w dzienniku 

pedagoga, 

psychologa i w 

dziennikach 

lekcyjnych 

 

Zaproszenie do współpracy osób z 

zewnątrz zajmujących się 

profilaktyką problemową w zakresie 

uzależnień od substancji 

psychoaktywnych.  

Pedagog szkolny Cały rok 

wpis w dzienniku 

pedagoga i w 

dziennikach 

lekcyjnych 

Uświadamianie uczniom 

negatywnych skutków działania 

środków psychoaktywnych, 

dopalaczy, napojów 

energetyzujących oraz następstw 

działania tych substancji. 

Wyposażenie uczniów w wiedzę na 

temat uzależnień i ich skutków  

Pedagog szkolny, 

psycholog, 

wychowawcy klas lub 

specjaliści z zewnątrz 

Cały rok 

wpis w dzienniku 

pedagoga i w 

dziennikach 

lekcyjnych 

Ewentualne interwencje i konsultacje 

dla uczniów i rodziców 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

psycholog, zespół 

interwencji 

profilaktycznej 

W przypadku 

podejrzenia           

o zażywanie 

narkotyku 

przez ucznia 

Wpis w dzienniku 

 

Jasne określenie w statucie oraz 

wymaganiach wychowawczych 

systemu kar i nagród.  

Dyrekcja, Rada 

Szkoły, cała kadra 
 Cały rok Wpis w dzienniku 

 

Zapoznanie rodziców ze statutem 

szkolnym i wymaganiami 

wychowawczymi.  

Wychowawcy 

Pierwsze 

zebranie 

rodziców 

Zebrania, listy 

obecności 

 

Przestrzeganie procedur 

postępowania w przypadku 

zagrożenia narkomania, 

alkoholizmem itp.  

Rada pedagogiczna Cały rok Notatki służbowe 
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3. Zapobieganie paleniu papierosów i e-papierosów. 

 

 

  

Działanie 
Osoby 

odpowiedzialne 

Czas 

działania 
Sposób ewaluacji 

 

Lekcje na temat szkodliwości 

nikotyny i innych substancji 

chemicznych w klasach pierwszych.  

Pielęgniarka szkolna, 

nauczyciel chemii, 

pracownicy PSS-E 

Cały rok 
Wpisy w dzienniku 

lekcyjnym 

Uczenie uczniów asertywności oraz 

poczucia własnej wartości 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy 
Cały rok 

Wpisy w dzienniku 

pedagoga szkolnego 

oraz lekcyjnych 

 

Ustalanie dyżurów na korytarzach, 

w szatniach i przy wejściu do szkoły 

celem zapobiegania wychodzenia 

uczniów ze szkoły.  

Dyrekcja Cały rok Grafik dyżurów 

Ewentualna interwencja. 

Wychowawca, 

psycholog, pedagog, 

dyrekcja, 

zespół interwencji 

profilaktycznej 

Cały rok Notatki służbowe 

Zaproponowanie uczniom ciekawej 

oferty zajęć pozalekcyjnych. 
Rada pedagogiczna Cały rok 

Dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych 

ankieta 

Udział uczniów w realizowanych 

programach profilaktycznych.  

Wychowawca, 

psycholog, pedagog, 
Cały rok 

 

Wpisy w dzienniku 

lekcyjnym oraz zajęć 

pozalekcyjnych.  
 

Wdrażanie uczniów do uczestnictwa 

w kulturalnym życiu szkoły 

Wychowawcy, 

dyrekcja 
Cały rok 

Kalendarz imprez 

szkolnych 

    

 

 

 

 

4. Zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z komputera i Internetu 

 

 

Działanie Osoby odpowiedzialne Czas działania Sposób ewaluacji 

 

Zajęcia wychowawcze dotyczące 

bezpiecznej komunikacji w 

Internecie. Udzielanie informacji 

o umiejętnym korzystaniu z 

komputera i Internetu, ochronie 

danych osobowych, praw 

autorskich, poszanowaniu dóbr 

osobistych. 

Propagowanie zasad dobrego 

zachowania w Internecie 

Pedagog, nauczyciel 

informatyki, 

wychowawcy 

Cały rok 

Zapisy w 

dziennikach 

lekcyjnych 
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Przeciwdziałanie agresji i 

przemocy utrudniającej życie we 

współczesnym świecie 

rzeczywistym i wirtualnym 
Uświadamia uczniom zalet i 

zagrożeń wynikających z 

korzystania z elektronicznych 

mediów: Internetu, telefonów 

komórkowych (przemoc w Sieci).  

Pedagog, nauczyciel 

informatyki, 

wychowawcy 

Cały rok 

Zapisy w 

dziennikach 

lekcyjnych, notatki. 

Zapobieganie cyberprzemocy 

Prowadzenie zajęć 

wychowawczych w temacie 

cyberbullyingu: Określanie  

prototypu ofiary, sprawcy. 

Podawanie sposobów unikania tej 

formy przemocy oraz radzenia 

sobie z nią, gdy już zaistnieje.  

Utrwalanie niezbędnych adresów 

instytucji pomagających  

Pedagog, psycholog, 

nauczyciel informatyki, 

Wychowawcy, 

przedstawiciel WOPITU 

Cały rok 

Zapisy w 

dziennikach 

lekcyjnych, notatki. 

Angażowanie uczniów w projekty 

o tematyce przeciwdziałaniu 

cyberprzemocy oraz uzależnieniu 

od korzystania z nowych mediów 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciel informatyki, 

Wychowawcy  

Cały rok 

Zapisy w 

dziennikach 

lekcyjnych, notatki, 

prezentacje 

 

Zajęcia dotyczące 

odpowiedzialności prawnej 

nieletnich ze szczególnym 

uwzględnieniem przemocy 

internetowej. 

Dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

przedstawiciele Policji 

Cały rok 

Zapisy w 

dziennikach 

lekcyjnych 

Pedagogizacja rodziców nt 

bezpieczeństwa w Internecie. 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 
Cały rok 

Sprawozdania z 

odbytych spotkań z 

rodzicami 

Ewentualna interwencja 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog, dyrekcja 

Cały rok Notatki służbowe 

  

5. Uczenie uczniów sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi 

 

 

  

Działanie Osoby odpowiedzialne 
Czas 

działania 
Sposoby ewaluacji 

 

Lekcje wychowawcze o stresie           

i sytuacjach trudnych, metodach 

radzenia sobie, formach pomocy. 

  

Psycholog, pedagog Cały rok Wpisy w dziennikach 

 

Zajęcia dotyczące 

rozpoznawania i pomocy                 

w przypadku pojawiających się 

zaburzeń psychicznych. 

  

Psycholog, pedagog, 

specjaliści zdrowia 

psychicznego 

Cały rok Wpisy w dziennikach 
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Pedagogizacja rodziców – 

zebranie z rodzicami nt pomocy 

dziecku w sytuacjach trudnych.  

Pedagog, psycholog Cały rok 

Sprawozdanie                         

z odbytych spotkań             

z rodzicami 

 

Zapoznawanie uczniów klas 

trzecich z problematyką matur 

(zachowanie podczas egzaminów 

ustnych, zapraszanie 

absolwentów itp.)  

Wychowawcy 

Pierwszy 

semestr klasy 

trzeciej 

Wpis w dzienniku 

Poradnictwo indywidualne 

 

Pedagog, psycholog, 

pielęgniarka szkolna.  

Cały rok Dzienniki zajęć 

 

  

 

6. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia 

 

  

Działanie Osoby odpowiedzialne 
Czas 

działania 
Sposób ewaluacji 

 

Godziny wychowawcze                     

o zdrowym stylu życia i 

zaburzeniach odżywiania                    

i higienie osobistej.  

Pielęgniarka, 

wychowawcy, 

Cały rok 

szkolny 
Wpisy w dzienniku 

 

Profilaktyka zdrowia 

psychicznego (zaburzenia 

depresyjne, lękowe, anoreksja , 

bulimia).  

Psycholog, pedagog 
Cały rok 

szkolny 
Wpisy w dzienniku 

 

Organizowanie szkolnych imprez 

sportowych, zawodów 

sportowych.  

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 
Cały rok 

Wpisy                           

w dziennikach 

 

Honorowe oddawanie krwi przez 

uczniów.  

Nauczyciel biologii Cały rok 
Wpisy                       

w dziennikach  

  

 7. Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw. 

 

  

Działanie Osoby odpowiedzialne 
Czas 

działania 
Sposób ewaluacji 

 

Moja hierarchia wartości. Co jest 

dla mnie ważne? O co dbam w 

swoim życiu?  
 

wychowawcy 
Cały rok 

szkolny 
Wpisy w dzienniku 

 

Autorytety w moim życiu. 
 

wychowawcy 
Cały rok 

szkolny 
Wpisy w dzienniku 
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Polska, moja Ojczyzna. Dbanie o 

tradycje narodowe. 

Organizowanie szkolnych imprez 

patriotycznych. Udział w 

konkursach recytatorskich, 

piosenki o tematyce patriotycznej. 
 

wychowawcy, 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

dyrekcja szkoły, 

biblioteka 

Cały rok 

Wpisy                           

w dziennikach, 

strona internetowa 

szkoły 

Czym jest wolność? Czym 

odpowiedzialność?  

Respektowaniu norm społecznych, 

szacunek do siebie i innych ludzi. 
 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 
Cały rok 

Wpisy                       

w dziennikach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


