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Podstawa prawna: 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (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 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 
ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 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 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

 „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 
stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących 
pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. 
 

Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania 
i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie 
MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 
– styczeń 2021). 
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Wstęp 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie opiera się na hierarchii wartości przyjętych przez Radę Pedagogiczną, 
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy oraz tradycji.  

Działania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym są spójne 
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz Statutem naszej szkoły. Myśl przewodnia 
podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych opiera się na założeniu, 
że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi 
uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej. Proces wychowania jest 
uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów uczniów. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej 
diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym i lokalnym. Zakres oddziaływań 
wychowawczych i profilaktycznych jest kontynuacją działań prowadzonych w latach ubiegłych.  

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 uwzględniają kierunki polityki oświatowej 
państwa i zalecenia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty na bieżący rok szkolny, a przede 
wszystkim wnioski wynikające z diagnoz problemowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców 
i nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021. 
 Diagnozą objęto uczniów, nauczycieli, rodziców w oparciu o: 

 obserwację zachowań uczniów, 

 informacje nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych, 

 wywiady i badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, 

 badanie i obserwację postaw prozdrowotnych (uzależnienia, aktywność fizyczna), 

 obserwację i badanie klimatu w szkole, 

 analizę frekwencji na zajęciach lekcyjnych, 

 opinię uczniów wyrażanych m.in. przez członków Samorządu Uczniowskiego, 

 analizę działań w zakresie wolontariatu, 

 wywiady z nauczycielami i uczniami nt. samorządności i demokratyzacji w szkole, 

 ocenę stwarzanych przez szkołę warunków pracy i wypoczynku, 

 badania ankietowe prowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 analizę czynników ryzyka i czynników chroniących, 

 wywiady i badanie uzdolnień i aspiracji edukacyjnych uczniów, 

 badanie, obserwację i analizę przypadków agresji w szkole, 

 badanie i analizę znajomości wśród uczniów praw i obowiązków, 

 analizę frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę, 

 wnioski i zalecenia z realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w szkole, 

 dotychczas realizowany program wychowawczy i profilaktyczny i jego ewaluację, 

 wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

 
 

Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 
otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów 
z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym 
rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 
psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości 
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jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego 
i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez 
kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 
ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska 
o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego 
uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej 
równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem 
uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 
uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 
psychicznego.”). 

 
 

Sylwetka absolwenta 

Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 
społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny 
rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,  

 prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi 
(np. COVID-19), 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie 
informatyczne, 

 jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje 
odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,  

 zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią 
COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji 
społecznej i reżimu sanitarnego), 

 rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem 
zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji 
psychoaktywnych, przemocy, uzależnień bahawioralnych), 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych 
szkoły). 
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I. Cele ogólne 

1. Działalność wychowawcza 

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: 

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, 
w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie 
właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw 
sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 
uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia 
wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli 
i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

 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, kreowanie postaw 
prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19), 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 
w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu 
(np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

 
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

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

 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, 

 współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz 
kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań 
proekologicznych, 

 wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 
rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także 
nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami 
oraz nauczycielami i wychowawcami, 

 doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych 
relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 
opiekunów, 

 kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach 
z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

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

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

 wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy 
na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej 
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początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków (patrz: Raport 
Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania 
i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

2. Działalność edukacyjna 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy 
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców 
z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 
 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

 poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości 
rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów 
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz 
postępowania w tego typu przypadkach, 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

 doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz 
rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży, 

 poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej 
(np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości 
uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie 
ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym 
podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 
życiu, 

 poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-
19, 

 prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców 
w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania 
szkolnej interwencji profilaktycznej, 

 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. 

3. Działalność informacyjna 

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, wpływu niskiego 
poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców 
lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 
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Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

 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, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania 
negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

 udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 
rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

 udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 
rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych 
problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

 przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 
nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 
przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 informowanie uczniów i wychowanków 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. 

3. Działalność profilaktyczna 

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

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków 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, 

 wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 
zachowań ryzykownych, 

 wspieranie uczniów i wychowanków, 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, 

 wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia 
kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów 
szkoły. 

 
Działania profilaktyczne obejmują w szczególności: 

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych 
i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

 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, 
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 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, 

 poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, 
wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji,   

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji 
profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań 
ryzykownych, 

 włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym 
mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych. 

 

II. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej 
i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 
kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 
metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 
Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, 

praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 
 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom 

przeżywającym trudności psychiczne, 
 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu 

działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 
 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji 

w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego 
wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących 
w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego 
a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 
Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje 
dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków 
do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu 
bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

 dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi 
(np. prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę możliwości redukuje 
ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz 
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tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami (patrz: 
Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 
Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),  

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia 
psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 
uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 
psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, 
proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej 
kondycji psychicznej”, 

 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, 
psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu 
szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i inni 
specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej 
i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać 
ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, 
integracyjnych, profilaktycznych, 

 inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy 
pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan 
silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: 
Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 
Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 
profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów 
po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej 
efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej 
efektywności zdalnego nauczania (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 
wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki 
i zdrowia psychicznego”), 

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących 
umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się 
warunków nauki, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu 
z Radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją, 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 
 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, 
innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, 
uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

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

 reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 
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 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 
młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami 
epidemii COVID-19, 

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących 
w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej 
izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19, 

 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce 

na swoich zajęciach, 
 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, 
otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia 
wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących 
i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 
substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie 
Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok 
szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 
 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 

zwyczajami, tradycjami szkoły, 
 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu, 
 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami - 

uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego 
trwania w stanie epidemii COVID-19,  

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 
szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie 

wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 
 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

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

i młodzieży, 
 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 

5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi 
na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 
nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 
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 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego 
dyscyplinowania uczniów, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym 
rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej 
szkoły, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 
ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

6. Pedagog szkolny: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 
 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 
 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 
 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej 

opieki, wsparcia psychologicznego, 
 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 
 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, 

 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji 
problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,  

 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni 
psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania 
na zaobserwowane problemy uczniów, 

 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów 
i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów 
uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest 
wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, 
przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 
Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje 
dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności 
szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. 

7. Rodzice: 

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 
 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 
 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 
 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 
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8. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 
w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 
 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 
 współpracuje z zespołem wychowawców i Radą Pedagogiczną,  
 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 
 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 
 
 

III. Wnioski z realizacji Programu Wychowawczo–Profilaktycznego w roku szkolnym 
2020/2021 

1. Podsumowanie realizacji Programu Wychowawczo–Profilaktycznego w roku szkolnym 2020/2021 

 Wychowawcy klas przy współpracy z pedagogiem szkolnym w pierwszych dniach września 
2020r. przeprowadzili pogłębioną diagnozę problemów i potrzeb uczniów (badaniami objęto 
uczniów wszystkich klas). 

 Wskazano czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z występowaniem środków 
odurzających w społeczności szkolnej. 

 Wnioski z diagnozy zostały uwzględnione przy konstruowaniu Programu Wychowawczo – 
Profilaktycznego szkoły. 

 W Programie Wychowawczo – Profilaktycznym szkoły położono nacisk na: pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną, profilaktykę uzależnień, wychowanie do wartości przez 
kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów, rozwijanie kreatywności, 
przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, bezpieczne i celowe wykorzystanie 
technologii informacyjno – komunikacyjnych, realizację doradztwa zawodowego. 

 Nie wszyscy wychowawcy zrealizowali zadania wychowawczo – profilaktyczne zaplanowane 
na ten rok szkolny; część zadań nie udało się zrealizować ze względu na ogłoszony na terenie 
kraju stan pandemii. 

 Uczniowie angażowali się w konkursy przedmiotowe, brali udział w projektach edukacyjnych, 
aktywnie działali w grupie wolontariackiej, pomagali koleżankom i kolegom w nauce, włączali 
się w szereg akcji charytatywnych. 

 Uczniowie osiągnęli wysokie i bardzo wysokie wyniki w nauce, w całym roku szkolnym 
stypendia za wysokie wyniki otrzymało 212 uczniów, a jednorazowe stypendia za szczególne 
osiągnięcia – 20; zgłoszono kandydaturę 2 uczniów do stypendium Prezesa Rady Ministrów i 2 
uczniów do stypendium Ministra Edukacji i Nauki. 

 Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie wydane przez poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne zostali objęci pomocą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Uczniowie mający trudności emocjonalne w trakcie nauczania zdalnego byli objęci 
natychmiastową opieką pedagoga szkolnego. 

 Zrealizowano część zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, tematy te podejmowano na lekcjach 
wychowawczych, edukacji dla bezpieczeństwa, lekcjach wychowania fizycznego, zajęcia te 
objęły całą społeczność szkolną. 
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 Z uwagi na stan pandemii w szkole nie odbyły się: Dzień Profilaktyki i Dzień Sportu. 

 Uczniowie nie sprawiają problemów wychowawczych, o czym świadczą oceny z zachowania – 
oceny wzorowe stanowią 54%, a bardzo dobre - 33% wszystkich ocen z zachowania. 

 Wychowawcy klas podejmują szereg działań na rzecz poprawy frekwencji w szkole, 
nieobecności uczniów są usprawiedliwiane na bieżąco przez rodziców, pojedyncze godziny 
nieusprawiedliwiane są na bieżąco wyjaśniane z uczniem i jego rodzicem. 

 Frekwencja szkoły wynosi ponad 90%. 

 Nie odnotowano przypadków zażywania dopalaczy i narkotyków przez uczniów 

 Spadła ocena uczniów w zakresie możliwości rozwoju ich zainteresowań na terenie szkoły. 

 Spadła ocena szkoły w zakresie kształtowania poglądów młodych ludzi i poszanowania 
dla drugiego człowieka. 

II. Propozycje zagadnień do realizacji w Programie Wychowawczo –Profilaktycznym w roku 
szkolnym 2020/2021 

1. Uczniowie zaproponowali następujące zagadnienia: 
 

 Tolerancja – wobec ras, religii, środowisk, płci, osób nieheteronormatywnych i problemów, 
homofobia, rasizm, transfobia. 

 Edukacja seksualna – rzetelna, oparta na wiedzy naukowej. 

 Zdrowie psychiczne – przemoc, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z lękiem, zaburzenia 
psychiczne, depresja, radzenie sobie z przemocą psychiczną (konkretne sposoby, a nie tylko 
zapobieganie), radzenie sobie z atakami paniki (swoimi i innych), tiki nerwowe, radzenie sobie 
z presją otoczenia, rozwiązywanie konfliktów, toksyczne relacje, wykorzystywanie 
emocjonalne innych, samobójstwa wśród młodych ludzi, stereotypy dot. osób chorych 
psychicznie lub z zaburzeniami zachowania, odrzucenie społeczne. 

 Samoocena, kompleksy, postrzeganie siebie, bodyshaming, ciało-pozytywność, akceptacja, 
asertywność, przełamywanie wstydu, budowanie pewności siebie, samotność, brak miłości, 
szacunek. 

 Prawa człowieka i obywatela, równość, równouprawnienie, feminatywy, świadomość 
polityczna 

 Ochrona zwierząt. 

 Edukacja ekonomiczna – gdzie może pracować nastolatek, jakie są przepisy w tym obszarze, 
prawa pracownicze. 

 Edukacja ekologiczna, zmiany klimatyczne, ochrona klimatu. 

 Manipulacja, język manipulacji, sposoby rozróżniania prawdy od fałszu, faktu od opinii, hejt, 
mowa nienawiści, fake news, manipulacje obrazami. 

 Organizacja czasu, problemy z nauką. 
 
2. Wychowawcy klas zaproponowali następujące zagadnienia: 
 

 Uzależnienia od gier losowych. 

 Zdrowie psychiczne. 

 Jak radzić sobie ze stresem w życiu codziennym, szkole. 

 Depresja. 

 Jak radzić sobie ze emocjami. 

 W dalszym ciągu e-papierosy, alkohol i inne substancje psychoaktywne. 

 Uzależnienia od Internetu. 

 Zdrowe odżywianie. 

 Uzależnienie od technologii. 

 Jak nauczyć się znowu uczyć. 
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 Odpowiedzialność za własną naukę. 

 Asertywność. 

 Akceptacja własnej osoby. 

 Świadome uczenie się - nauka dla wiedzy a nie ocen. 

 Zarządzanie czasem wolnym. 

 Uzależnienie od telefonów i mediów społecznościowych. 

 Ubieram się i zachowuję stosownie do swojego wieku, sytuacji itp.  

 Budowanie silnego zespołu klasowego - w jedności siła. 

 Energetyki to też używki. 

 Savoir vivre na co dzień. 

 Empatia - czy można się jej nauczyć. 
 
3. Rodzice zaproponowali następujące zagadnienia: 
 

 Tolerancja 

 Integracja klasowa, ogólnospołeczna, aktywny powrót do społeczności po kwarantannie 
narodowej, 

 Jak odnaleźć się z dzisiejszym, nowym ładem świata.  

 Tematy związane z wyborem uczelni, spotkania on- line, w miarę możliwości wycieczki 
z uwzględnieniem miast, w których są uczelnie, którymi nasza młodzież się interesuje.  

 Określanie celów i motywacja.  

 Samotność nastolatków, stany depresyjne wywołane zamknięciem w czasie pandemii.  

 Potrzeby innych, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, poczucie własnej wartości, hejt 
(komentarze na portalach społecznościowych). 

 Ubiór adekwatny do sytuacji. 

 Dyskryminacja ze względu na orientację, wyznanie i wygląd. 

 Edukacja seksualna. 

 Bezrobocie, kryzys gospodarczy, nierówności społeczne - w związku z pandemią.  

 Dostęp do używek-zagrożenia, cyberprzemoc, uzależnienia od telefonu. 

 Umiejętność radzenia sobie ze stresem, akceptacja. 

 Radzenie sobie z emocjami, kontakty rówieśnicze. 

 Rozmowa o tolerancji i zawiści międzyludzkiej. 

 Zachęcanie do szczepienia przeciwko Covid. 

 Problem z koncentracją wśród uczniów. 

 Uzależnienie od komputera i telefonu. 

 Stosunki międzyludzkie, tolerancja. 

 Kultura na co dzień, asertywność. 

 Odrzucanie przez otoczenie. 

 Tolerancja i praworządność. 

 Empatia, agresja. 
 
4. Zagadnienia wynikające z analizy sytuacji opiekuńczo wychowawczej: 
 

 Profilaktyka depresji młodzieńczej (warsztaty dla uczniów i rodziców). 

 Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania (warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców). 

 Problemy okresu dorastania (w tym samookaleczenia, samobójstwa dzieci i młodzieży). 

 Zapobieganie frustracjom będącym efektem presji środowiska. 

 Potrzeba szacunku i dbałości o własne zdrowie fizyczne i psychiczne (np. palenie e-papierosów, 
spożywanie napojów energetycznych). 
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 Ochrona przed przemocą w sieci, w tym przemocą seksualną (problem pornografii 
i cybesextingu). 

 
 

IV. Zalecenia do realizacji Programu Wychowawczo–Profilaktycznego w roku 
szkolnym 2021/2022 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 
 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 
 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 
 odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

w szkole, klasie (reintegracja), 
 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas 

epidemii COVID-19, 
 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 
 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 
 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 
 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 
 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 
Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 
 promowanie zdrowego stylu życia, 
 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 
 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, e-papierosów, alkoholu 
i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 
 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych  
 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 
 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 
 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym 

środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 
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DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 
 
 
Cel: Integrowanie społeczności szkolnej 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Adaptacja uczniów klas pierwszych w 
nowym środowisku i reintegracja 
uczniów klas drugich i trzecich 

 zajęcia integracyjne,  

 wyjazdy integracyjne, 

 wycieczki 

wychowawcy klas 
pierwszych, pedagog 
szkolny  

przed rozpoczęciem 
roku szkolnego oraz 
we wrześniu 

uczeń ma poczucie 
przynależności 
do społeczności klasowej 

2. Stwarzanie sytuacji wychowawczych 
integrujących zespół klasowy 
i społeczność szkolną 

 organizowanie wspólnych imprez klasowych, 
szkolnych (zgodnie z potrzebami uczniów),  

 ćwiczenia na GDDW,  

 wykonywanie zadań powierzonych klasie 

wychowawcy klas cały rok uczniowie poznają siebie 
nawzajem, potrafią 
wspólnie przygotować 
uroczystości klasowe 

3. Zachęcanie rodziców do współpracy z 
wychowawcą klasy, pomoc rodziców w 
przygotowaniu imprez klasowych 
i szkolnych 

 zaproszenia dla rodziców do wspólnego 
organizowania życia klasy i szkoły 

wychowawcy klas cały rok rodzice współpracują 
z wychowawcą, aktywnie 
uczestniczą w życiu klasy 

4 Uczenie współdziałania w grupie 
rówieśniczej z nastawieniem na szacunek 
dla różnic między ludźmi 

 spotkania integrujące zespoły klasowe, 

 prace w zespołach zadaniowych, 

 wspólny udział klas w wycieczkach szkolnych 

wychowawcy klas, doradca 
zawodowy, pedagog 

cały rok uczeń chętnie podejmuje 
działania wspólnie z 
zespołem klasowym, z 
grupą zadaniową 

5. Kształtowanie postawy tolerancji i 
akceptacji 

 pogadanki i dyskusje na lekcjach 
wychowawczych dotyczące przezwyciężania 
stereotypów i uprzedzeń w stosunku do innych 
ludzi 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie szanują się 
wzajemnie i są tolerancyjni 

6. Podejmowanie działań na rzecz innych 
osób w celu poprawy ich sytuacji 

 prowadzenie działań charytatywnych na terenie 
szkoły, 

 włączanie młodzieży w ogólnopolskie akcje 
charytatywne, 

 szkolny wolontariat 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, wolontariusze 

cały rok uczniowie angażują się w 
działania społeczne i akcje 
charytatywne 
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Cel: Kształcenie umiejętności uczniów w tworzeniu prawidłowych relacji interpersonalnych 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Rozwijanie zaangażowania w różne 
formy aktywności 

 zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, 
olimpiadach, turniejach wiedzy i kolach 
zainteresowań 

wszyscy nauczyciele cały rok uczniowie chętnie 
uczestniczą w różnych 
formach aktywności, biorą 
udział w konkursach 

2. Budowanie poprawnych relacji 
interpersonalnych 

 lekcje wychowawcze dostarczające wiedzy 
i umiejętności w zakresie prawidłowej 
komunikacji interpersonalnej 

 trening umiejętności interpersonalnych 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, zaproszeni goście 

cały rok uczniowie prawidłowo 
funkcjonują w środowisku 
rówieśniczym 

3. Wspieranie prawidłowego rozwoju 
sfery emocjonalnej 

 lekcje wychowawcze na temat rozpoznawania, 
nazywania oraz znaczenia uczuć w naszym życiu 

 zajęcia na temat konstruktywnego wyrażania 
uczuć, sposobów radzenia sobie z uczuciami, 

 indywidualne rozmowy wspierające i korygujące 
rozwój emocjonalny ucznia, 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, zaproszeni goście 

cały rok uczniowie potrafią 
rozpoznawać i nazywać 
własne emocje, wiedzą, jak 
radzić sobie ze stresem 

4. Rozwijanie kompetencji z zakresu 
rozwiązywania konfliktów 

 tematyczne lekcje wychowawcze i warsztatowe 
dostarczające uczniom umiejętności w zakresie 
stosowania metod negocjacji i mediacji, 

 bieżące rozwiązywanie sytuacji kryzysowych 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, zaproszeni goście 

cały rok uczniowie znają i stosują 
metody i techniki 
negocjacyjne i mediacyjne 

5. Zapobieganie przyzwalaniu 
na zachowania nieakceptowane 
społecznie 

 dyskusje na godzinach wychowawczych na 
temat norm i zasad funkcjonowania 
społecznego, 

 spotkania z przedstawicielami policji, sądów 
dotyczące odpowiedzialności nieletnich i 
dorosłych wobec prawa, 

 indywidualne rozmowy z uczniami łamiącymi 
zasady i normy społeczne 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, zaproszeni goście 

cały rok uczniowie postępują 
zgodnie z zasadami 
współżycia społecznego, 
reagują na wszelkie 
nieprawidłowości 

6. Kształtowanie konstruktywnych 
sposobów radzenia sobie z agresją 
i przemocą 

 lekcje wychowawcze nt. radzenie sobie z 
przeżywanymi napięciami emocjonalnymi, 
uświadomienia własnych trudności oraz 
określenia środków zaradczych, 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, zaproszeni goście 

cały rok uczeń wie, jak radzić sobie z 
negatywnymi emocjami 
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 indywidualne spotkania dotyczące korekcji 
zaburzeń zachowania i modelowania 
prawidłowych wzorców zachowania 

 
 
Cel: Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Tworzenie równych szans 
dla wszystkich uczniów 

 objęcie pomocą uczniów posiadających opinię 
lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej, 

 wspomaganie rozwoju ucznia ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi poprzez 
organizowanie adekwatnych form pomocy, 

 objęcie pomocą uczniów nieposiadających 
opinii lub orzeczenia, ale wymagających 
wsparcia (w trakcie bieżącej pracy z uczniem) 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
nauczyciel doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie potrzebujący 
wsparcia są objęci właściwą 
formą pomocy 

2. Kształtowanie pozytywnego poczucia 
własnej wartości 

 zajęcia psychoedukacyjne dostarczające 
uczniom informacji zwrotnych na temat ich 
własnych postaw, mocnych i słabych stron 

 warsztaty dla uczniów klas I-ych na temat: „Jak 
radzić sobie z własnymi emocjami?” 

 lekcje wychowawcze dot. właściwych postaw 
międzyludzkich, 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, zaproszeni goście 

cały rok uczeń potrafi określić swoje 
mocne i słabe strony 

3. Zwrócenie uwagi na problemy 
emocjonalne uczniów 

 warsztaty dla uczniów klas II i III-ich (po SP i G) 
na temat depresji wśród nastolatków  

 spotkanie z rodzicami uczniów klas II-ich na 
temat depresji wśród nastolatków 

pedagog szkolny, 
zaproszeni goście 

styczeń uczeń wie, jak radzić sobie z 
problemami 
emocjonalnymi oraz gdzie 
szukać pomocy; rodzice 
wiedzą, jak rozpoznać 
depresję u dziecka i gdzie 
szukać pomocy 
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4. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby 
osób niepełnosprawnych 

 warsztaty dla uczniów klas II-ich (po SP) 
na temat autyzmu i Zespołu Aspergera, 

 lekcje wychowawcze na temat funkcjonowania 
osób głuchoniemych (warsztaty z języka 
migowego dla klas II-ich), 

 wizyty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 
Kętrzynie (w zależności od sytuacji związanej z 
pandemią COVID-19) 

pedagog szkolny marzec - kwiecień uczeń jest wrażliwy na 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych, wie jak 
pomóc 
niepełnosprawnemu 
koledze 

 
 
Cel: Rozwijanie aktywności poznawczej ucznia oraz kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Stworzenie uczniom warunków 
poprawnego i pełnego 
współuczestnictwa w procesie edukacji 

 zapoznanie uczniów ze WZO i zasadami oceny 
zachowania, 

 zapoznanie uczniów z wymaganiami z 
poszczególnych przedmiotów, 

 przedstawienie uczniom konsekwencji 
wynikających z opuszczania zajęć lekcyjnych 
oraz korzyści z systematycznego uczęszczania 
na lekcje, 

 umożliwienie uczniom dyskusji nad 
zaproponowanymi przepisami za 
pośrednictwem ich przedstawicieli w 
Samorządzie Uczniowskim 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
nauczyciel doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie świadomie 
dokonują wyboru dalszej 
drogi 
kształcenia/zawodowej 

2. Rozwijanie pasji i zainteresowań 
uczniów 

 prowadzenie tematycznych lekcji 
wychowawczych, 

 rozwijanie zainteresowań w ramach pracy na 
zajęciach pozalekcyjnych, 

 zachęcanie do uczestnictwa w różnorodnych 
konkursach, zawodach i olimpiadach 
przedmiotowych, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
nauczyciel doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie mogą w szkole 
rozwijać swoje 
zainteresowania 
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 stworzenie warunków do prezentacji swoich 
zainteresowań, 

3. Wdrażanie do samokształcenia  kształtowanie wewnętrznej motywacji do nauki 
i gotowość do systematycznego poszerzania 
wiedzy, 

 doskonalenie umiejętności korzystania 
z różnych źródeł informacji, w tym 
wykorzystywanie internetowych platform 
edukacyjnych, 

 wykorzystywanie zasobów bibliotecznych, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
nauczyciel doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie chętnie 
samodzielnie pogłębiają 
swoją wiedzę 

4. Zwiększenie skuteczności uczenia się 
poprzez poznawanie technik i metod 
ułatwiających przyswajanie wiedzy 

 pogadanki tematyczne na godzinach 
wychowawczych, 

 praca w grupach koleżeńskich, 

 warsztaty na temat technik uczenia się, 

 szkolenia on-line dla uczniów realizowane przez 
studentów studiów technicznych 
i humanistycznych (spotkania na platformie 
Zoom), 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
nauczyciel doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny 

cały rok, w klasach 
pierwszych 
wrzesień/październik 

uczniowie znają techniki 
uczenia się i 
zapamiętywania 

5. Podnoszenie motywacji do zdobywania 
wiedzy 

 ukierunkowanie zainteresowań, wskazanie 
możliwości zawodowych, 

 rozmowy indywidualne z uczniami mające na 
celu zwiększenie motywacji do nauki, 

 pomoc w trudnej sytuacji, kształtowanie 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
nauczyciel doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie czują się 
zmotywowani do 
podejmowania dalszych 
wyzwań związanych z 
nauką 

6. Umiejętność dzielenia się efektami 
własnej pracy 

 samopomoc uczniowska realizowana na 
poziomie klasy, 

 prezentacja efektów pracy klas na zewnątrz 
(gabloty, przygotowanie apeli szkolnych), 

 indywidualizacja pracy z uczniem (zajęcia 
wyrównawcze, przygotowywanie do 
konkursów, olimpiad) 

nauczyciele uczący, 
pedagog 

cały rok uczniowie pomagają 
słabszym w nauce, 
wspierają się wzajemnie, 
chętnie dzielą się własna 
wiedzą 

7. Organizacja Dni Otwartych szkoły  włączenie uczniów i rodziców w promocję 
szkoły  

zespół ds. promocji szkoły 
oraz zainteresowani 
uczniowie 

wrzesień - kwiecień uczniowie angażują się w 
promowanie własnego 
środowiska szkolnego, 
rozwijają własne pasje i 
zainteresowania, chętnie 
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dzielą się pomysłami z 
młodszymi kolegami 

 
 
Cel: Kształtowanie norm moralnych i wpajanie zasad prawidłowego postępowania 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Propagowanie uniwersalnych wartości 
ogólnoludzkich 

 modelowanie sytuacji wychowawczych, 

 ćwiczenie samooceny, 

 gry dydaktyczne, 

 przykład osobisty wychowawcy, 

 analiza sytuacji znanych z życia, mediów, 
historii, literatury, 

 współpraca z domem rodzinnym, 

 lekcje WOS i historii, 

 zachęcanie uczniów do udziału w akcjach 
społecznych i charytatywnych, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele uczący 

cały rok uczeń szanuje wartości 
obiektywne i kieruje się 
nimi w życiu codziennym 

2. Kształtowanie umiejętności dokonywania 
wyborów etycznych 

 rozmowy, dyskusje, 

 wyjazdy do teatru, 

 wyjścia do kina, 

 system nagród i kar 

wychowawcy, nauczyciele 
uczący 

cały rok uczeń rozróżnia dobro od 
zła, dokonuje właściwych 
wyborów natury moralnej 

3. Kształtowanie postaw uczciwości, 
rzetelnego i odpowiedzialnego 
wypełniania przyjętych zadań 

 tematyka godzin wychowawczych, 

 modelowanie sytuacji wychowawczych, 

 filmy, dramy, gry dydaktyczne 

wychowawcy klas, 
nauczyciele uczący 

cały rok uczeń postępuje uczciwie, 
bierze na siebie 
odpowiedzialność 
za własne czyny 

4. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i 
zainteresowań kulturalnych ucznia 

 udział w koncertach oraz innych formach 
aktywności kulturalnej (kino, teatr, zajęcia 
artystyczne, muzyczne, udział w zajęciach 
pozalekcyjnych) 

wychowawcy klas, 
nauczyciele uczący 

cały rok uczeń chętnie uczestniczy 
w różnych formach 
działalności kulturalnej 

5. Wpajanie zasad dbałości o ład i estetykę 
własną i otoczenia 

 angażowanie uczniów w prace na rzecz 
poprawy estetyki sal lekcyjnych i korytarzy,  

wychowawcy klas, 
opiekunowie pracowni, 
opiekun koła 

cały rok uczeń dba o własny 
wygląd i czystość na 
terenie szkoły 
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 przygotowanie dekoracji na uroczystości 
szkolne, 

 działalność koła fotograficznego 

 działalność kola artystycznego 

fotograficznego, opiekun 
koła artystycznego 

6. Dbałość o kulturę wypowiedzi  dramy, gry dydaktyczne, analiza przykładów z 
literatury, prasy, TV 

wychowawcy klas, 
nauczyciele uczący 

cały rok uczeń wyraża się 
kulturalnie w szkole i poza 
nią 

7. Egzekwowanie zachowania zgodnego 
z ogólnie przyjętymi normami oraz 
w miarę potrzeby zapoznawanie uczniów z 
nimi 

 pogadanki na lekcjach wychowawczych, 
a także podczas pozostałych zajęć lekcyjnych i 
przerw śródlekcyjnych 

wszyscy nauczyciele, 
w szczególności 
wychowawcy klas 

cały rok uczeń zachowuje się 
kulturalnie w szkole i poza 
nią; nauczyciele wymagają 
od uczniów przestrzegania 
zasad dobrego 
zachowania, zwracają 
uwagę na ich łamanie  

8. Egzekwowanie właściwego stroju ucznia 
podczas zajęć lekcyjnych, wycieczek, wyjść 
na imprezy kulturalne, uroczystości 
szkolne 

 pogadanki, scenki rodzajowe na lekcjach 
wychowawczych 

 przypominanie o stroju galowym adekwatnym 
do uroczystości 

wychowawcy klas oraz 
pozostali nauczyciele  

cały rok uczeń przychodzi 
właściwie ubrany, przez co 
okazuje szacunek osobom, 
z którymi spotyka się 
w konkretnej sytuacji 

9. Wdrażanie do poszanowania dóbr 
osobistych i materialnych, dbałość o 
czystość na terenie szkoły oraz estetyczny 
wystrój sal lekcyjnych 

 pogadanki wychowawców i innych nauczycieli, 

 uwagi nauczycieli dyżurujących, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele pełniący 
dyżury, inni pracownicy 
szkoły 

cały rok uczeń szanuje dobra 
materialne szkoły i 
osobiste pozostałych 
członków społeczności 
szkolnej; dba o otoczenie, 
w którym przebywa 

10. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby 
innych 

 udział wolontariuszy w organizacji VI 
Paraolimpiady Osób Niepełnosprawnych, 

 akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, 

pedagog szkolny wrzesień 
 
cały rok 

uczniowie są wrażliwi na 
potrzeby innych 
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Cel: Tworzenie warunków do wzajemnej współpracy i współodpowiedzialności nauczycieli, rodziców i uczniów 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI EFEKTY 

1. Wzajemne poznanie się uczniów 
i nauczycieli całej szkoły 

 apele okolicznościowe, 

 spotkania z rodzicami i młodzieżą 

wychowawcy klas 
i nauczyciele uczący 
 

cały rok  uczeń ma poczucie 
przynależności 
do społeczności szkolnej 

2. Zapoznanie uczniów i rodziców  
z prawami i obowiązkami ucznia 

 poznanie i interpretacja Statutu LO, 

 pogadanki, 

 lektura dokumentów, 

 wywiadówki z rodzicami 

wychowawcy klas wrzesień uczeń zna swoje prawa i 
obowiązki, bezwzględnie ich 
przestrzega, rodzic zna 
obowiązki i prawa swojego 
dziecka w szkole 

3. Wspólne (uczniów i wychowawcy) 
opracowanie Planu Wychowawczo - 
Profilaktycznego Klasy 

 diagnoza potrzeb uczniów, 

 pogadanka wychowawcza,  

 wspólne przygotowanie dokumentu 

wychowawcy klas  wrzesień poprawnie opracowany 
dokument 

4. Nabywanie umiejętności aktywnego 
udziału w procesie oceniania 

 zapoznanie uczniów z kryteriami ocen  
z zachowania i trybem odwoławczym; 
samoocena i ocena klasy, udział młodzieży w 
przygotowaniu oceny z zachowania 

wychowawcy klas cały rok, a w 
szczególności na 
koniec I i II 
semestru 

uczeń zna kryteria ocen oraz 
tryb odwoławczy, potrafi 
dokonać samooceny, 
wskazać mocne i słabe 
strony w swoim 
postępowaniu 

5. Kształtowanie umiejętności decydowania 
o życiu klasy i szkoły 

 wybór samorządów klasowych, 

 wybór samorządu szkolnego 

opiekunowie samorządu 
szkolnego, wychowawcy 
klas 

wrzesień - 
październik 

uczniowie znają zasady 
demokracji, mają poczucie 
współodpowiedzialności za 
zespół 

6. Przedstawienie rodzicom koncepcji pracy 
wychowawczej, wspólne ustalenie 
harmonogramu imprez klasowych, 
poznanie ich potrzeb i oczekiwań 

 pogadanki,  

 spotkania z rodzicami 

wychowawcy klas wrzesień  rodzice współdecydują o 
życiu klasy, ich oczekiwania 
są uwzględniane przez 
wychowawcę w klasowym 
planie wychowawczym 
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Cel: Podjęcie działań na rzecz ochrony klimatu i poprawy jakości życia 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Zwrócenie uwagi uczniów na problemy 
wynikające ze zmian klimatycznych 

 lekcje wychowawcze, 

 organizacja konkursu na plakat promujący 
postawy proekologiczne, 

 organizacja wydarzenia ekologicznego, 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele biologii, 
chemii i geografii, 
Samorząd Uczniowski 

listopad uczeń rozumie problemy 
wynikające ze zmian 
klimatycznych 

2. Budowanie świadomości młodych ludzi 
związanych z ekologią, zdrowiem i 
edukacją 

 dbałość o segregowanie odpadów, 

 lekcje wychowawcze na temat wpływu plastiku 
na zdrowie człowieka, 

 wykorzystanie odpadów z recyklingu 
do przygotowania dekoracji szkolnych, 

 realizacja projektu „TO(działa)MY!” 

wychowawcy klas, 
Samorząd Uczniowski, 
nauczyciel plastyki 

listopad,  
projekt UNICEF 
realizowany cały rok 

uczeń rozumie potrzebę 
racjonalnego 
gospodarowania 
odpadami 

 
 
Cel: Kultywowanie tradycji szkoły, regionu, kraju 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Zapoznanie uczniów z historią i tradycjami 
szkoły 

 udział w uroczystościach szkolnych, 

 lekcje wychowawcze, 

 spotkania z absolwentami szkoły,  

 wizyta w szkolnej Izbie Pamięci, 

 Dzień Patrona, 

wychowawcy klas, opiekun 
Izby Pamięci 

cały rok uczeń identyfikuje się ze 
swoją szkołą, ma poczucie 
przynależności do większej 
społeczności; 

2. Kształtowanie tożsamości regionalnej, 
promowanie społeczności lokalnej 

 lekcje muzealne, 

 wycieczki,  

 spotkania z ciekawymi osobowościami regionu,  

 lekcje przedmiotowe,  

wychowawcy klas, 
nauczyciele uczący 

cały rok uczeń identyfikuje się ze 
swoim regionem, ma 
poczucie przynależności do 
społeczności lokalnej, 
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 udział w festynach i uroczystościach 
organizowanych przez środowisko lokalne 

 przygotowanie informacji o historii miasta i 
jego mieszkańcach (plakaty, filmy, wywiady) 

 rozwijanie wiedzy oraz kształtowanie postawy 
otwartości wobec innych kultur  

3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym  udział w uroczystościach z okazji świąt 
państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic  

wychowawcy klas, 
nauczyciele historii, WOS 

cały rok uczeń ma poczucie 
przynależności 
obywatelskiej 

4. Uświadamianie istoty przynależności 
do narodu 

 zajęcia poświęcone symbolom narodowym, ich 
historii, znaczeniu oraz szacunku do nich; 

 zajęcia mające na celu uświadomienie swojej 
przynależności narodowej, 

 Dzień Języka Ojczystego 

 poznawanie podstaw wartości obywatelskich, 

 udział w konkursach krasomówczych i 
recytatorskich 

wychowawcy klas, wszyscy 
nauczyciele, a w 
szczególności: nauczyciele 
j. polskiego, historii, wos 

cały rok uczeń ma poczucie 
przynależności narodowej 

 
 
Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia życia zawodowego 

 

ZADANIA 
SPOSÓB 

REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Przygotowanie uczniów do 
świadomego wyboru dalszej drogi 
edukacyjnej i zawodowej 

 lekcje wychowawcze – doradztwo zawodowe, 

 lekcje przedmiotowe i godziny wychowawcze 
rozwijające umiejętności niezbędne do wejścia 
na rynek pracy (autoprezentacja, rozmowa 
kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne), 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
nauczyciel doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie świadomie 
podejmują wyboru dalszej 
drogi 
kształcenia/zawodowej 

2. Współpraca z instytucjami 
wspierającymi wewnątrzszkolny 
szkolny system doradztwa 
zawodowego 

 spotkania uczniów z doradcami zawodowymi z 
Młodzieżowego Centrum Kariery, 

 współpraca z powiatowym doradcą zawodowym, 

 wycieczki przedmiotowe, 

 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
nauczyciel doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie wiedzą, jakie 
instytucje wspierają ich 
przy dokonywaniu 
wyborów związanych z 
dalszym kształceniem lub 
karierą zawodową 
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 wyjazdy na dni otwarte uczelni,  

 spotkania ze studentami różnych kierunków 
studiów, 

 wycieczki do zakładów pracy i spotkania z 
prywatnymi przedsiębiorcami z terenu miasta i 
powiatu 

3. Udzielanie indywidualnych porad 
edukacyjnych i zawodowych uczniom i 
ich rodzicom/prawnym opiekunom 

 badanie predyspozycji indywidualnych – pomoc 
w wyborze kierunku studiów lub zawodu 

 uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje 
edukacyjno – zawodowe ich dzieci 

doradca zawodowy, 
pedagog szkolny 

cały rok uczniowie znają swoje 
predyspozycje zawodowe, 
znają kryteria przyjęcia na 
uczelnie wyższe, rodzice 
wspierają swoje dzieci w 
ich wyborach 

4. Kształtowanie umiejętności 
wykorzystania prawa w życiu 
codziennym 

 lekcje wychowawcze na temat znaczenia 
znajomości prawa, 

 lekcje WOS w zakresie podstawowych przepisów 
prawnych, 

 lekcje na temat praw i swobód obywatelskich, 

 spotkania z przedstawicielami zawodów 
prawniczych 

wychowawcy klas, 
nauczyciele WOS, doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie znają 
przysługujące im prawa, 
wiedzą gdzie szukać 
pomocy 
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DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA 
 
 
Cel: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci 

 

ZADANIA 
SPOSÓB  

REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI EFEKTY 

1. Kształtowanie umiejętności uczniów 
korzystania z nowoczesnych aplikacji 
i programów 

 lekcje informatyki, 

 szkolenia dla uczniów przygotowane przez 
specjalistów z dziedziny IT, 

 wykorzystanie aplikacji i urządzeń 
teleinformatycznych na lekcjach 
przedmiotowych 

dyrektor szkoły, nauczyciel 
informatyki 

cały rok uczniowie swobodnie 
posługują się 
nowoczesnymi 
technologiami w procesie 
uczenia się 

2. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w 
zakresie nowoczesnych technologii 
informatycznych 

 diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie 
nowoczesnych technologii informatycznych, 

 szkolenia dla nauczycieli zgodnie z ich 
zapotrzebowaniem 

dyrektor szkoły, lider WDN, 
specjaliści spoza szkoły 

cały rok nauczyciele swobodnie 
posługują się 
nowoczesnymi 
technologiami w procesie 
nauczania 

3. Upowszechnianie materiałów o zjawisku 
cyberprzemocy, jego formach, prawnych 
konsekwencjach oraz sposobów 
reagowania 

 lekcje wychowawcze, 

 jasno określone zasady zachowania w szkole 
i poza nią,  

 karanie wszelkich przejawów agresji i przemocy 
zgodnie z zapisami Statutu szkoły, 

 spotkania z funkcjonariuszami policji, 
przedstawicielami sądów i prokuratury, 

 spotkania ze specjalistami ds. przeciwdziałania 
przemocy, 

 kolportaż ulotek i materiałów edukacyjnych 
wśród uczniów, 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, dyrektor szkoły, 
zespół ds. ewaluacji 

cały rok następuje wzrost wiedzy 
uczniów o cyberprzemocy, 
uczniowie wiedzą, gdzie 
mogą szukać pomocy 

4. Współpraca z rodzicami/opiekunami 
prawnymi w celu eliminowania 
zachowań przemocowych 

 uświadamianie rodziców o zjawisku istnienia 
cyberprzemocy, 

 spotkania rodziców z pedagogiem szkolnym, 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, zespół ds. 
ewaluacji 

cały rok wychowawcy klas i rodzice 
ściśle ze sobą współpracują, 
rodzice wiedzą, gdzie mogą 
szukać pomocy 
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 wskazywanie rodzicom właściwych instytucji 
pomocowych 

5. Kształcenie na odległość  wdrożenie zajęć realizowanych drogą on-line za 
pomocą platformy Zoom oraz innych 
dostępnych aplikacji, 

 zapewnienie uczniom pomocy w postaci 
materiałów edukacyjnych i sprzętu 
komputerowego  

dyrektor szkoły przy 
współpracy z organem 
prowadzącym 

w uzasadnionych 
przypadkach 

uczniowie mogą aktywnie 
uczestniczyć w zajęciach 
realizowanych drogą 
elektroniczną, kształcenie 
odbywa się z 
poszanowaniem praw 
uczniów oraz z 
zachowaniem wszelkich 
form bezpieczeństwa 

 
 
Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia 

 

ZADANIA 
SPOSÓB  

REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Diagnoza zjawiska występowania 
problemu zażywania substancji 
psychoaktywnych wśród społeczności 
szkolnej 

 przeprowadzenie badań diagnozujących, 

 sporządzenie raportu z badań i zapoznanie z 
wynikami członków RP 

pedagog szkolny wrzesień  dyrektor szkoły i 
członkowie RP wiedzą, jaki 
jest aktualny poziom 
zagrożenia uzależnieniem 
uczniów od substancji 
psychoaktywnych 

2. Dostarczanie uczniom informacji 
na temat uzależnień od nikotyny, 
narkotyków, alkoholu, dopalaczy, 
środków przeciwbólowych 

 tematyka godzin wychowawczych, lekcji biologii, 
lekcji wychowania do życia w rodzinie  

 zwrócenie szczególnej uwagi na problem e-
papierosów 

 spotkania ze specjalistami z zakresu terapii 
uzależnień, 

 spotkania z funkcjonariuszami policji, 

 organizacja Dnia Profilaktyki , 

 doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie 
asertywnego odmawiania, 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, pielęgniarka 
szkolna, 

cały rok uczeń potrafi odmawiać 
i podejmować właściwe 
decyzje, dokonuje 
słusznych wyborów; 
następuje wzrost wiedzy 
uczniów o środkach 
uzależniających i skutkach 
ich zażywania; nauczyciele 
poznają stan zagrożeń 
i patologii szkolnych; 
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 spektakl teatralny przygotowany przez Szkolną 
Grupę Teatralną „RAMPA”, 

3. Przekazanie uczniom i rodzicom 
informacji na temat możliwości 
poszukiwania pomocy w konkretnych 
sytuacjach 

 pogadanki,  

 spotkania z pedagogiem szkolnym 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 

cały rok uczniowie i ich rodzice 
wiedzą, do kogo może 
zwrócić się z problemami 

4. Zdrowie jako jedna z najważniejszych 
wartości w życiu 

 lekcje wychowawcze, 

 połączone działania na lekcjach biologii, 
przyrody oraz WF uświadamiające uczniom 
dzienne wymagania kaloryczne organizmu, 

 organizacja zawodów sportowych, wycieczek 
rowerowych, zajęć na pływalni, 

 zajęcia sportowe dla uczniów, aerobik dla 
dziewcząt, 

 konkursy na plakaty, 

 warsztaty i lekcje wychowawcze dot. zdrowia 
psychicznego, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele WF, 
nauczyciele biologii i 
przyrody, nauczyciel 
podstaw przedsiębiorczości 

cały rok uczniowie chętnie 
podejmują aktywność 
fizyczną, dbają o swoje 
zdrowie, znają zasady 
prawidłowego żywienia 

5. Organizacja „ECO Fitniku” promującego 
zdrową żywność i aktywność fizyczną 

 zaangażowanie całej społeczności szkolnej 
w przygotowanie pikniku zdrowotnego 

wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, nauczyciele WF 

czerwiec 

6. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych  1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS 

 nadwaga, otyłość – choroby XXI wieku, 

 FAS – alkoholowy zespół płodowy, 

 profilaktyka raka szyjki macicy – zajęcia 
w klasach I w ramach programu „Wybierz życie. 
Pierwszy krok”, 

 profilaktyka raka piersi – spotkania z 
pracownikami Wojewódzkiego Szpitala 
Onkologicznego w Olsztynie (uzależnione od 
rozwoju pandemii COVID-19), 

 zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja, 
bulimia, ortoreksja, 

pielęgniarka szkolna, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 
wolontariusze 

cały rok uczniowie mają wiedzę o 
przyczynach chorób, 
wiedzą, jak uchronić się 
przed chorobami 
cywilizacyjnymi 

7. Profilaktyka przemocy  warsztaty na temat radzenia sobie z przemocą 
rówieśniczą (w tym z cyberprzemocą), 

 przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy? 

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

luty uczniowie znają rodzaje 
przemocy, wiedzą gdzie 
szukać pomocy 
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 włączenie się w realizację międzynarodowej 
kampanii „Biała Wstążka” – zwrócenie uwagi na 
problem przemocy wobec kobiet, 

 problem mowy nienawiści i hejtu w mediach 
społecznościowych, 

 zjawisko bullyingu, cyberprzemocy, sextingu  

 
 
 

 
 
Szczegółowe zadania dla poszczególnych klas opracowują wychowawcy klas wraz ze swoimi wychowankami. Załącznikiem do Szkolnego 
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. 
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Ewaluacja 

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego polega na zaplanowanym i systematycznym 
gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności prowadzonych w szkole 
działań. 
Ocena skuteczności pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji, przez co podniesiona 
zostanie jakość prowadzonych działań. 
Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

1) obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego, 
2) wywiady z rodzicami uczniów w temacie prowadzonych badań, 
3) diagnozy problemowe prowadzone wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 
4) informacje z policji, prokuratury, sądów, zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 
5) analizę dokumentacji np. protokoły z posiedzeń zespołów problemowych, sprawozdania 

wychowawców klas, sprawozdania pedagoga, dzienniki lekcyjne, opinie, świadectwa, artykuły 
prasowe o szkole, archiwalia. 
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