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WSTĘP 

 

Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój 

osobowy ucznia, postrzeganie go w kategoriach jego podmiotowości, 

godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i 

obowiązków, wzbudzenie potrzeby dalszego uczenia się, doskonalenia 

i wszechstronnego rozwoju w celu przygotowania go do zadań w 

czynnym życiu zawodowym i publicznym. Wychowanie obok 

nauczania jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły. Jest 

podstawowym składnikiem wszelkich działań pedagogicznych.  

Nowa definicja wychowania brzmi: 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno 

być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci 

i młodzieży.  
(Podstawa prawna: art. 1 pkt. 3 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) 

 

Profilaktyka zaś, to chronienie człowieka przed zagrożeniami 

i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest umiejętność 

rozpoznawania czynników ryzyka hamujących lub niszczących 

rozwój ucznia i wychowanka, które sprzyjają podejmowaniu 

zachowań ryzykownych oraz czynników chroniących przed takimi 

zachowaniami. 

 Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze 

wspierające wszechstronny rozwój ucznia. Program profilaktyczny 

zaś wspiera działania szkoły tak, aby młody człowiek wyposażony był 

nie tylko w wiedzę i umiejętności ogólnokształcące, zawodowe, ale 

też rozumiał i umiejętnie stosował normy społeczne, potrafił zmierzyć 

się z zagrożeniami prezentując właściwe postawy i prezentując 

odpowiedni system wartości. Współczesny świat niesie ze sobą oprócz 

wielkiego rozwoju i postępu, wielkie zagrożenia, dlatego ważnym 

aspektem w budowaniu dojrzałej osobowości młodego człowieka są 

działania profilaktyczne.  

W naszym programie wychowawczo-profilaktycznym 

postaramy się stworzyć obszary działania, w których uczniowie 

mogliby się uczyć współpracy i współodpowiedzialności, 

angażowania się we wspólne sprawy, podejmowania różnych zadań, 

celowego wzmagania się z rzeczywistością materialną i społeczną. 
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Stawiamy na pozytywną motywację ucznia związaną z ciekawością 

poznawania świata, ludzi i samego siebie w aspekcie samorealizacji 

w przyszłej pracy zawodowej. Będziemy dążyli do eliminacji sytuacji 

niepożądanych dla zdrowia psychicznego i fizycznego powodujących 

brak poczucia bezpieczeństwa, obojętność, osamotnienie, uczucie 

lęku, znerwicowanie. Chcemy stworzyć odpowiedni klimat uczuciowy 

i moralny, w relacji nauczyciel-uczeń, który opierał się będzie nie 

tylko na autorytecie i kompetencjach nauczyciela, ale na zaufaniu, 

wzajemnej współpracy wychowawców, wychowanków i rodziców. 

Stała współpraca szkoły z rodzicami, akceptacja poszczególnych 

zasad i celów wychowawczych jest niezbędnym warunkiem do ich 

realizacji.  

Treści i działania programu wynikają z  przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb uczniów i problemów występujących w naszej 

społeczności opartych o:  

• wnioski ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku 

ubiegłym  

• wnioski nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

dyrektora szkoły 

• analizę ankiet dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń w 

szkole 

• wnioski i analizy z pracy zespołów przedmiotowych, 

pedagoga szkolnego, zespołu wychowawczego, samorządu 

szkolnego, protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej 

• dyskusje, obserwacje, spostrzeżenia, uwagi nauczycieli, 

uczniów, rodziców oraz innych dokumentów szkolnych(np. 

koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły). 

 Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny w naszej szkole to 

korelacja nauczania, wychowania i opieki oraz szeroko pojętej 

profilaktyki . Program jest spójny ze szkolnym zestawem programów 

nauczania i statutem szkoły. Zgodny z prawem oświatowym. Zawiera 

treści i działania skierowane do wszystkich uczniów, nauczycieli i 

rodziców. Oparty jest na podstawowych kierunkach realizacji 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 
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1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 

poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą 

organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń 

edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami 

przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych 

przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w 

związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie 

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie 

edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie 

krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i 

mediach społecznościowych. 
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ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU 

 
Cele główne: 

1. Wspomaganie i wpieranie wychowanków. 

2. Kształtowanie sposobu myślenia i postaw. 

3. Profilaktyka zachowań ryzykownych.  

 

Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie postawy etyczno-moralnej ucznia. Przeciwdziałanie niskiej 

kulturze osobistej. 

 

2. Kształtowanie postawy zdrowego stylu życia. Poszerzenie wiedzy 

uczniów na temat profilaktyki uzależnień. 

 

3. Kształtowanie postawy promującej wartość życia rodzinnego. 

 

4. Kształtowanie postawy patriotycznej. 

 

5. Rozwijanie samorządności uczniowskiej i postawy zaangażowania 

społecznego. 

 

6. Kształtowanie postawy dążącej do realizacji życiowych celów. 

 

7. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy. 

 

8. Eliminowanie zachowań społecznie nieakceptowanych i przestępczych; 

agresja, przemoc, wulgaryzmy, niszczenie mienia. 

 

9. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkoły, praca z uczniem 

z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

10.  Dbałość o frekwencję w szkole, ograniczenie liczby wagarów. 

 

11.  Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
 

12.  Promowanie postaw ekologicznych, w tym segregacja śmieci. 
 

13. Kształtowanie postawy odpowiedzialności i bezpieczeństwa w okresie 

zagrożenia COVID-19 
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Wychowanek Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. 

Witolda Pileckiego,  to wszechstronnie rozwinięta 

osobowość w sferze  

poznawczo-intelektualnej, zdrowotnej,  

społeczno-moralnej, w pełni świadomy, 

współtworzący i współodpowiedzialny  

za jakość swojego życia i życia innych. 

 

 

 

 

 

REALIZATORZY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

 

I/ RADA PEDAGOGICZNA 

- diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole 

- proponuje działania strategiczne 

- określa zapotrzebowania na konkretne programy dydaktyczne 

- proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej,  

wychowawczej i opiekuńczej 

- inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów 

wychowawczych 

- ocenia stan wychowawczy i dydaktyczny w szkole 

- diagnozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań 

wychowawczych 

 

 

II/ DYREKTOR     

- nadzoruje i kontroluje pracę wychowawcy w szkole 

- współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych w 

szkole 

- kontroluje przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego 

- diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły 

- współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu 

konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli 
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- współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i planów pomocy wychowawczej i 

materialnej 

- podejmuje decyzję o zatrudnieniu osób wspomagających program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

 

III/ RADA RODZICÓW    

- ocenia materialne i organizacyjne warunki pracy dydaktycznej i 

wychowawczej szkoły 

- analizuje i diagnozuje opinie na temat nauczania i wychowania 

- ocenia plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

- zaleca zmiany po zasięgnięciu opinii rodziców 

- jest łącznikiem pracy szkoły ze środowiskiem 

- współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim 

- uchwala program wychowawczo-profilaktyczny 

 

IV/ RODZICE      

- współpracują z wychowawcami klas 

- aktywnie uczestniczą w tworzeniu planów wychowawczych 

- przedstawiciele rad oddziałowych prezentują opinie wszystkich 

rodziców w Radzie Rodziców 

- uczestniczą w ankietach i sondażach 

- pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych 

- wspierają działania innowacyjne szkoły 

- pomagają szkole własną pracą i materialne 

 

V/ SAMORZĄD UCZNIOWSKI   

- reprezentują całą społeczność 

- współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją 

szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym 

- uczestniczy w uchwalaniu Statutu Szkoły oraz współdecyduje o 

życiu i pracy szkoły 

- broni praw, godności uczniów i rozwiązuje ich problemy 

- uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań 

- uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności 

przywódcze 

- uczy planowania i osiągania zamierzonych celów 

- organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne 
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- redaguje gazetki szkolne, reklamuje imprezy  

- podejmuje akcje na rzecz pomocy kolegom i innym osobom 

potrzebującym 

 

VI/ WYCHOWAWCY KLASY   

- identyfikuje ucznia ze szkołą 

- zapoznaje ucznia i jego rodziców ze Statutem i innymi regulaminami 

obowiązującymi w szkole 

- rozpoznaje środowisko ucznia i życie wewnątrz klasy 

- diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów 

- wspólnie z rodzicami  tworzy plan pracy wychowawczej 

- proponuje zadania dla każdego ucznia 

- jest rzecznikiem praw ucznia i przyjacielem młodzieży 

- zapoznaje uczniów z tradycjami i obrzędowością szkoły 

- kontroluje realizację zadań i podjętych zobowiązań klasy 

- wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, 

biwaki, formy pracy pozalekcyjnej 

- diagnozuje stan zagrożenia uzależnień i współpracuje z pedagogiem 

szkolnym 

 

VII/ NAUCZYCIELE 

- harmonijne realizują zadania w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania uczniów,  

- uczą w czasie zajęć edukacyjnych efektywnego współdziałania w 

zespole, pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich,  

-wdrażają do podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji 

zgodnych z zasadami odpowiedzialności, etyki i moralności, 

- rozwijają sprawność intelektualną, społeczną i duchową uczniów 

oraz ich zainteresowania 

- kształtują i wychowują  młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w 

poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

- zapewniają bezpieczeństwo uczniom podczas zajęć edukacyjnych, 

aktywnie pełnią dyżury podczas przerw międzylekcyjnych 

 

VIII/ PEDAGOG 

- współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, dyrekcją 

szkoły w obszarze rozwiązywania problemów wychowawczych 
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- diagnozuje i rozpoznaje potrzeby uczniów, udziela pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

- podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień 

- wspiera szkolny wolontariat 

- współpracuje z organizacjami i instytucjami w obszarze 

wychowawczej funkcji szkoły  

 

IX/ PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 

- zwracają uwagę na zachowanie uczniów w szkole, 

- zwracają uwagę na bezpieczne przebywanie ucznia w szkole, 

- informują dyrektora szkoły o negatywnym zachowaniu 

uczniów i wypadkach na terenie szkoły 

 

X/ PSYCHOLOG 

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 

  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień, 

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy, 

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych 

w sytuacjach kryzysowych, 

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

- wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

TREŚCI PROGRAMU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 

Dziedzina oddziaływań Zadania do realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji 

 

I. KSZTAŁTUJEMY 

POSTAWĘ MORALNO – 

ETYCZNĄ UCZNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KSZTAŁTUJEMY 

POSTAWĘ ZDROWEGO 

STYLU  ŻYCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ustalenie i wdrażanie norm i 

zasad obowiązujących w szkole, 

klasie, grupie i innych 

społecznościach. 

2. Dbałość o kulturę osobistą. 

Wdrażanie do przestrzegania zasad 

właściwego zachowania wg zasady 

„Grzeczność ułatwia życie” 

3. Kształtowanie dojrzałości i 

hierarchii wartości uczniów opartej 

na  prawdzie, dobru, zaangażowaniu 

społecznym, szacunku do drugiego 

człowieka, tolerancji, uznania praw 

innych. Zwrócenie szczególnej 

uwagi na uczniów przybyłych z 

zagranicy, w szczególności z 

Ukrainy.  

4. Kształtowanie wrażliwości na 

potrzeby innych, umiejętności 

niesienia pomocy koleżeńskiej, 

udzielanie pomocy i wsparcia 

adekwatnie do zaistniałych potrzeb 

uczniów przybyłych z Ukrainy oraz 

pielęgnowania więzi międzyludzkich  

5. Współpraca i współdziałanie 

Kształtowanie odpowiedzialności za 

dokonywanie wybory życiowe, w 

sferze moralnej, zawodowej, 

społecznej, duchowej.  

 

 

1. Kształtowanie odpowiedzialności 

za własne życie i zdrowie oraz 

zdrowie innych. Podejmowanie 

działań na rzecz ochrony zdrowia 

2. Kształtowanie potrzeby 

kontrolowania własnego ciała. 

Znaczenie badań medycznych. 

Dbałość o higienę, racjonalne 

odżywianie ,zainteresowanie 

sportem i rekreacją. 

3. Dbałość o rozsądek i 

bezpieczeństwo w różnych 

sytuacjach, a zwłaszcza w czasie 

wypoczynku, zabaw, w drodze do 

szkoły i domu. Przestrzeganie zasad 

 

Wszyscy 

wychowawcy i 

nauczyciele, a w 

szczególności 

nauczyciele języka 

polskiego, WOS-u i 

religii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele i 

wychowawcy, a w 

szczególności 

nauczyciele 

biologii, chemii, 

WF-u oraz 

pielęgniarka 

szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

wg potrzeb i 

planów 

szczegółowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

wg potrzeb i 

planów 

szczegółowych 
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III. KSZTAŁTUJEMY 

POSTAWĘ 

PROMUJĄCĄ 

WARTOŚĆ ŻYCIA 

RODZINNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KSZTAŁTUJEMY 

POSTAWĘ 

PATRIOTYCZNEĄ 

 

BHP na zajęciach praktycznych. 

4. Prowadzenie działań 

profilaktycznych promujących 

zdrowy styl życia, między innymi 

poprzez realizację programów 

zdrowotnych, szukanie i korzystanie 

z pomocy medycznej, 

psychologicznej. 

5. Kształtowanie postaw 

asertywnych, obrony przed 

używkami, uzależnieniami, 

patologiami społecznymi. 

6. Wartość zdrowia psychicznego. 

Prawidłowe odkrywanie własnych 

stanów emocjonalnych, właściwe 

kierowanie swoimi emocjami. 

Radzenie sobie ze stresem.  

7. Znajomość zasad udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

 

1.Uświadamianie uczniom rodziny 

jako najwyższej wartości w życiu 

młodego człowieka.  

2.Pielęgnowanie wartości i tradycji 

rodzinnych. rozumienie pojęcia 

„Konflikt pokoleń”. 

3.Rola członków rodziny, szacunek 

dla najbliższych osób starszych, 

chorych, niepełnosprawnych. 

4.Komunikacja interpersonalna. 

Umiejętność rozwiązywania 

konfliktów. 

5.Tolerancja wobec odmienności 

kulturowych, etnicznych, religijnych, 

seksualnych.  

6.Wartośći i pojęcia związane z 

płciowością człowieka: męskość, 

kobiecość, rodzicielstwo ze 

szczególnym uwzględnienie tematu 

na zajęciach wychowanie do życia w 

rodzinie.  

7.Rola  kobiety i mężczyzny a 

wyznawane filozofie i stereotypy.  

 

 

1.Narodowa i kulturowa tożsamość 

Polaków. Kształtowanie szacunku 

dla państwa jako wspólnego dobra.  

2.Wskazywanie roli ucznia w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele i 

wychowawcy, a w 

szczególności 

nauczyciele religii, 

biologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele i 

wychowawcy, a w 

szczególności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

wg potrzeb i 

planów 

szczegółowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

wg potrzeb i 

planów 

szczegółowych 
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V. ROZWIJAMY 

SAMORZĄDNOŚĆ 

UCZNIOWSKĄ I 

POSTAWĘ 

ZAANGAŻOWANIA 

SPOŁECZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. KSZTAŁTUJEMY 

POSTAWĘ OTWARTĄ 

NA EKOLOGIĘ 

 

 

 

pomnażaniu dziedzictwa 

narodowego. 

3.Kształtowanie postaw 

antywojennych z uwzględnieniem 

sytuacji na Ukrainie.  

4.Prezentowanie sylwetek wybitnych 

Polaków wpisanych w historię 

państwa. Rola wzorów osobowych. 

Działania związane z popularyzacją 

sylwetki patrona szkoły.  

5.Wspieranie kontaktów z osobami i 

instytucjami zajmującymi się 

ochroną i pomnażaniem dziedzictwa 

kulturowego. Organizowanie 

spotkań, wystaw, wycieczek.  

6.Prezentowanie własnego regionu i 

jego walorów.  

 

 

1.Wspieranie samorządności 

szkolnej. Ukazywanie procedur 

demokratycznych w społeczności 

szkolnej.  

Zapewnienie prawa do 

przeprowadzania wyborów 

uczniowskich do samorządu 

klasowego i szkolnego, tworzenia 

zwyczajów i obrzędowości szkolnej, 

organizowania życia szkolnego. 

2.Rozpoznawanie praw i 

obowiązków uczniowskich. 

Konsekwencje dotyczące łamania 

prawa w szkole i poza nią. 

3.Kultywowanie zwyczajów i 

tradycji szkoły. 

4.Współtworzenie wspólnoty 

uczniów i nauczycieli, dbałość o 

pozytywny klimat szkoły.  

5. Polska jako kraj demokracji w 

Europie Środkowej. 

6. Uczestnictwo i promowanie 

różnych akcji społecznych, 

charytatywnych. 

 

1.Rozwijanie świadomości 

ekologicznej uczniów poprzez 

ukazywanie związku działalności 

człowieka ze środowiskiem.  

2.Zagrożenia cywilizacyjne, a 

środowisko przyrodnicze i jego 

nauczyciele 

historii, WOS-u, 

języków obcych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele i 

wychowawcy, a w 

szczególności 

nauczyciele 

przedsiębiorczości 

i matematyki, 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele i 

wychowawcy, a w 

szczególności 

nauczyciele 

biologii, geografii, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

wg potrzeb i 

planów 

szczegółowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

wg potrzeb i 

planów 

szczegółowych 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. KSZTAŁTUJEMY 

POSTAWĘ DĄŻĄCĄ DO 

REALIZACJI  

ŻYCIOWYCH CELÓW 

 

 

 

wartości. Bezpieczeństwo 

biologiczne. 

3.Uwrażliwianie na piękno przyrody. 

Czerpanie radości z odpoczynku z 

przebywania na świeżym powietrzu. 

4. Współodpowiedzialność i dbałość 

za otaczającą przyrodę. Aktywne 

uczestnictwo młodzieży w 

działaniach ekologicznych i akcjach 

jak np. „sprzątanie świata”, 

segregowanie śmieci, zbiórka baterii, 

konkursy ekologiczne.  

5. Dbałość o wygląd i otoczenie 

szkoły. 

 

1.Wdrażanie uczniów do  pracy nad 

sobą, poznania słabych i mocnych 

stron, budowanie obrazu własnej 

osoby poprzez rzetelną samoocenę. 

2.Rola środków masowego przekazu, 

a kształtowanie wartości 

międzyludzkich. 

3.Kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych otwartych na 

nowe technologie informacyjne. 

4.Współpraca z instytucjami 

zajmującymi się rynkiem pracy, 

preorientacją zawodową, ofertami 

edukacyjnymi. 

chemii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele i 

wychowawcy, a w 

szczególności 

nauczyciele 

przedsiębiorczości, 

WF-u, 

przedmiotów 

zawodowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

wg potrzeb i 

planów 

szczegółowych 

 

 

 

VIII.WALCZYMY Z 

UŻYWKAMI I 

UZALEŻNIENIEM 

1. Wiedza o używkach Przyczyny i 

skutki używania substancji 

psychoaktywnych. Aspekt 

społeczny, moralny, zdrowotny. 

2. Tolerancja źle pojęta, a nałogi. 

3. Znaczenie przyjaźni, 

koleżeństwa. 

4. Internet, telewizja i inne media-

dobrodziejstwo czy 

przekleństwo? 

5. Umiejętność dokonywania 

wyborów. Dobro i zło. 

Kształtowanie postaw 

asertywnych. 

6. Modny styl bycia, umiejętność 

podejmowania decyzji i 

ponoszenia konsekwencji. 

7. Regulamin szkoły i przepisy 

prawne w odniesieniu do używek 

(alkohol, papierosy, narkotyki, 

dopalacze). 

Wszyscy 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

dyrektor, 

pielęgniarka 

szkolna. 

Cały rok wg 

potrzeb i planów 

szczegółowych. 
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8. Sposoby radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach. Instytucje, 

poradnie i punkty informacyjne 

niosące pomoc w przypadku 

uzależnienia. 

 

IX.DBAMY O 

BEZPIECZEŃSTWO W 

SZKOLE I POZA NIĄ 

1. Kształtowanie postaw społecznie 

akceptowanych. 

2. Wdrażanie do bezpiecznych 

zachowań w relacjach między 

uczniami w szkole i poza nią. 

3. Nauka reakcji na zachowania 

ryzykowne i społecznie 

nieakceptowane (wulgaryzmy, 

poniżanie, wyśmiewanie, różne 

formy przemocy psychicznej i 

fizycznej, wandalizm). 

4. Radzenie sobie z własnymi 

emocjami (złość, agresja).  

5. Umiejętność rozwiązywania 

konfliktów. 

6. Pojęcie empatii. Pomoc drugiej 

osobie w potrzebie. 

7. Prawne i społeczne skutki 

przemocy. 

8. Bezpieczeństwo w czasie 

wolnym. Bezpieczne ferie, 

wakacje, bezpieczeństwo na 

drodze. 

9. Bezpieczeństwo na zajęciach 

lekcyjnych – znajomość 

przepisów BHP. 

10. Bezpieczeństwo w sieci internet-

cyberprzemoc znajomość prawa i 

przepisów 

 

- pedagog 

- dyrektor szkoły, 

- wszyscy 

nauczyciele, 

- wychowawcy 

klas. 

Cały rok wg 

potrzeb i planów 

szczegółowych. 

X. PRZECIWDZIAŁAMY 

WAGAROM 

1. Rozpoznawanie przyczyn 

wagarów. 

2. Uświadamianie uczniom 

skutków wagarów dla 

prawidłowego funkcjonowania w 

roli ucznia. 

3. Uświadamianie zagrożeń 

wynikających z wagarów. 

4. Wspieranie i rozwijanie 

zainteresowań uczniów. 

5. Nauka sposobów odmawiania w 

sytuacji presji rówieśników. 

6. Motywowanie uczniów do 

regularnego i systematycznego 

Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, dyrektor. 

Cały rok wg 

potrzeb i planów 

szczegółowych. 
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uczęszczania na zajęcia lekcyjne. 

Promowanie systematycznego 

uczęszczania do szkoły. 

7. Współpraca z rodzicami oraz 

instytucjami w celu 

przeciwdziałania wagarom. 

XI. ZAPOBIEGAMY 

NIEPOWODZENIOM 

SZKOLNYM  I 

SYTUACJOM 

KRYZYSOWYM 

1. Udzielanie  pomocy i wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego 

uczniom potrzebującym z uwagi 

na  ich zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne. 

Wczesne rozpoznawanie i 

diagnozowanie niepowodzeń 

szkolnych, przeciwdziałanie 

sytuacjom kryzysowym.  

2. Wspieranie ucznia z 

trudnościami w nauce oraz 

problemami w środowisku 

rodzinnym. 

3. Rozwijanie mocnych stron 

ucznia, jego talentów i zdolności 

z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości. 

4. Praca z uczniem z 

indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi. 

5. Praca z uczniem szczególnie 

uzdolnionym. 

6. Budowanie integracji i dobrej 

atmosfery zespołu klasowego, 

oraz organizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

7. Zwracanie uwagi uczniom na 

roztropne wykorzystywanie  w 

procesie kształcenia technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

psycholog, 

dyrektor. 

Cały rok wg 

potrzeb i planów 

szczegółowych. 

XII. KSZTAŁTUJEMY 

POSTAWĘ 

ODPOWIEDZIALNYCH 

ZACHOWAŃ W 

PRZYPADKU 

PANDEMII. 

1. Zapoznanie z zasadami 

funkcjonowania szkoły w okresie 

pandemii. 

2. Propagowanie wiedzy dotyczącej 

zagrożeń w przypadku pandemii. 

3. Kształtowanie odpowiedzialnych 

postaw i zachowań za własne 

zdrowie oraz zdrowie innych. 

4.  Relacje międzyludzkie, a zdrowie 

psychiczne. 

5. Bezpieczeństwo w czasie 

pandemii, dbałość o rozsądek, 

zwłaszcza w czasie wypoczynku. 

6.  Radzenie sobie ze stresem w 

Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

dyrektor. 

Cały rok wg 

potrzeb 
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sytuacji epidemicznej. 

7. Udzielanie wsparcia 

psychologiczno- pedagogicznego 

szczególnie w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSOBY REALIZACJI: 

 

➢  według kalendarza imprez szkolnych i uroczystości na rok 

szkolny 2021/2022 

➢  według programów zajęć z wychowawcą. 

➢  według planów zespołów przedmiotowych i planu zespołu 

wychowawczego 

➢  według harmonogramu dyżurów nauczycieli. 

➢  według planu pedagogów szkolnych i psychologa szkolnego.  

➢  inne : 

➢  realizacja programów profilaktycznych, projektów 

edukacyjnych.  

➢  Organizacja konkursów według kalendarza na rok szk. 

2021/2022. 

➢  organizacja spektakli profilaktycznych 

➢  projekcje filmów edukacyjnych 

➢ organizowanie akcji promujących ekologię, w tym segregowanie 

śmieci.  
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➢  wystawy i gazetki 

➢  spotkania z ciekawymi ludźmi i specjalistami (policja, straż)  

➢  organizowanie akcji charytatywnych, społecznych w miarę 

możliwości 

➢  działalność szkolnego klubu wolontariatu, samorządu szkolnego 

i innych organizacji i stowarzyszeń działających w szkole i na 

rzecz szkoły 

➢  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

pomocy materialnej 

➢  współpraca z instytucjami i organizacjami (np. sąd, sanepid, 

poradnia psych.-ped., MOPS) 

➢ porady i spotkania edukacyjne dla rodziców 

➢  zajęcia pozalekcyjne  

➢ wycieczki  

➢ udział w uroczystościach środowiskowych, projektach 

historycznych, projektach unijnych itp. w miarę możliwości 

 

 

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  

I PROFILAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘTYCH U UCZNIÓW 

 
W wyniku realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

planuje się podnieść efektywność pracy szkoły, a w szczególności: 

 

1. Poprawić dbałość uczniów o zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 

2. Podnieść kulturę osobistą uczniów. 

 

3. Poprawić bezpieczeństwo w szkole. 
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4. Wyeliminować zjawiska społeczne nieakceptowane jak sięganie po 

używki i środki psychoaktywne. 

 

5. Ograniczyć liczbę wagarów i wzmocnić motywację uczniów do nauki. 

 

6. Ograniczyć problem niepowodzeń szkolnych. 

 

 
Ponadto wychowanek powinien: 

 

- wyróżniać się wysoką kulturą osobistą 

 

- znać i przestrzegać regulaminy szkolne, znać zasady i normy społeczne 

 

- być otwarty na potrzeby innych 

 

- szanować własną rodzinę 

 

- dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne 

 

-dbać o przyszłość planety m.in. poprzez segregację śmieci  

 

- aktywnie rozwijać wszystkie sfery osobowości 

 

- być świadomy obowiązku wobec własnego kraju 

 

- mieć poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość i własny rozwój 

zawodowy. 

 
 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNEGO 

 

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na 

temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności 

wychowawczej pracy szkoły 

dokonywana będzie poprzez: 

 
- analizę dokumentacji szkolnej 
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-  wnioski i analizę działań wychowawczo-profilaktycznych na posiedzeniach 

zespołu wychowawczego, zespołach przedmiotowych 

-  dyskusję nauczycieli na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

-  wnioski i uwagi Rady Rodziców 

-  uwagi i spostrzeżenia rodziców na zebraniach klasowych  

-  wnioski i spostrzeżenia  Samorządu Uczniowskiego 

-  dyskusję na zajęciach z  wychowawcą w formie dostępnej dla ucznia 

-  wnioski ze szkolnej ewaluacji  

 
Modyfikacja programu następować będzie pod wpływem bieżących sytuacji w 

życiu szkoły 

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO-

PROFILAKTYCZNEGO 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. 

2. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989r. 

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. 

z 2016r., poz.1943 ze zmianami.) 

4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, 

Dz. U. z 2021r. poz.1082) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 

dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity – Dz. U. z dnia 2016r.  poz. 

487). 

7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U.z 

2017r.  poz. 783).  

8. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 

1982r.(tekst jednolity: Dz .U. z 2002r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi 

zmianami). 

9. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. ( tekst jednolity: Dz. U.  z 

2015r. poz.298 ). 

10.  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami).  

11.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.) 

12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895).  
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13.  Rozporządzenie MENIS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r.  , 

poz. 532). 

14.  Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 997). 

15.  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 

2020r. poz. 1389 ). 

 
 


