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PODSTAWA PRAWNA          

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

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NarodówZjednoczonychz 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 
z 1991 r., nr 120, poz. 526). 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r., poz. 2215). 

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, ze zm.). 
5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.–Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910). 

6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi(Dz.U. z 2019r., poz. 2277), 
7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019r., poz. 852). 
8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniui wyrobów tytoniowych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2019r., poz. 2182). 
9. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2013r., poz. 532, ze zm.). 
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013r., poz. 532, ze zm.). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół (Dz.U. 2020 poz. 1008). 

12. 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. 2020r., poz. 1449). 

13. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U.z 2020r., poz. 685). 
14.  Statut Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstchowie. 

Założenia związane z sytuacjami szczególnymi. 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 
410 ze zm.). 

3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. dotyczące organizacji 
zajęć w szkole i placówkach.  
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SZKOLNY ROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY realizowany w Zespole Szkół im gen. W. Andersa 

opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, 
wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są 

spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 
szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym     

w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety 
edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego         

z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów      
w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces 

wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny z założenia ma charakter otwarty i dynamiczny, wynikający z konieczności 

elastycznego reagowania na potrzeby szkolnej społeczności (w szczególności uczniów) oraz wymogi nieustannie 
zmieniającego się świata. Społeczność  naszej szkoły tworzą: uczniowie i rodzice, w tym będący obywatelami 

Ukrainy, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Szkoły.  

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania         

i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych 

zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań 
wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Działania te uwzględniają również ewentualne zagrożenia związane z COVID – 19.  
 

CEL I ZAŁOŻENIA 

Podstawowym celem oddziaływań  zawartych w niniejszym Programie jest integracja szkolnej społeczności, czyli 
wytworzenie poczucia przynależności do wspólnoty, przekonania o tym, że każdy z członków jest potrzebny i ważny, 

a przede wszystkim, że ma możliwość  skorzystania ze wsparcia i jednocześnie sam stanowi takie dla innych. Służą 
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temu inicjatywy zmierzające do poznania się nawzajem (w tym kultury, tradycji, języka ukraińskiego dla Polaków       

i polskiego dla Ukraińców), podejmowania wspólnych działań  w duchu prawidłowo rozumianej tolerancji, a przede 
wszystkim stwarzające uczniom szansę odniesienia sukcesu, bycia zauważonym - nie tylko poprzez udział                 

w konkursach i olimpiadach, ale poprzez możliwość  zostania prelegentem, redaktorem szkolnej gazetki, aktorem, 
współorganizatorem, itp.  

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa                 

w Częstochowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd 

uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo - 
profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Działania wychowawcze        

i profilaktyczne uwzględniają zarówno wolę rodziców, nauczycieli, dyrekcji, uczniów jak i priorytety polityki 
oświatowej państwa. Rolą szkoły jest również dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie 

wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości 
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany               

i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.   
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania          

i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.   
Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci  i młodzieży 

w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu 
wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.  

 

MISJA SZKOŁY 

Wzrastać to znaczy przyjmować odpowiedzialność za siebie i innych (Jean Vanier). 

Pracując z uczniem przygotowujemy go do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości, kierując się ogólnie 
przyjętym systemem norm i wartości.  
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Kształcimy i wychowujemy młodzież według najlepszych wzorów i programów. Pielęgnujemy i ochraniamy status         

i charakter naszej szkoły pamiętając o tradycji tego miejsca. Jesteśmy szkołą środowiskową istniejącą od dziesiątek 
lat i niezmiennie promujemy te same wartości.   

Nadążając za zmianami na rynku edukacji zawodowej przygotowujemy ofertę edukacyjna atrakcyjną dla  uczniów       
z całego regionu, ale  i z zagranicy.   

 

Naszym najważniejszym celem jest wykształcenie pracowitych, odpowiedzialnych, tolerancyjnych, samodzielnych       
i światłych ludzi. Realizujemy to poprzez wykorzystanie naszych zasobów. Potencjałem naszej szkoły są nauczyciele     

i uczniowie.  

 

Nasze myślenie jest skierowane w przyszłość przy jednoczesnym podkreśleniu ciągłości naszego istnienia. O naszej 
sile i konkurencyjności stanowią potencjał kadrowy, orientacja na ucznia, kontakty ze środowiskiem.  

 

Dzięki efektywnemu zarządzaniu wszystkimi tymi elementami jesteśmy w stanie stwierdzić, że pracując z każdym 
uczniem przygotowujemy go do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości, kierując się ogólnie przyjętym 

systemem norm i wartości.  

Kształcimy młodzież i przysposabiamy do przyszłego życia osobistgo poprzez trenowanie kompetencji kluczowych.  

OSIEM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ROZWIJANYCH U UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 

Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego 

życia w społeczeństwie wiedzy. Zakresy wielu spośród tych kompetencji częściowo się pokrywają i są powiązane, 
aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Dobre opanowanie podstawowych 

umiejętności językowych, czytania, pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych                    
i komunikacyjnych (TIK) jest niezbędną podstawą uczenia się; umiejętność uczenia się sprzyja wszelkim innym 

działaniom kształceniowym.  
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Niektóre zagadnienia mają zastosowanie we wszystkich elementach ram odniesienia: krytyczne myślenie, 

kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne 
kierowanie emocjami są istotne we wszystkich ośmiu kompetencjach kluczowych.  

 
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym  

Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii    
w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej           

i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu      
i czasie wolnym.  

 
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

Kompetencja komunikacyjna jest wynikiem opanowania języka ojczystego, nieodłącznie związanego z rozwojem 

indywidualnych zdolności poznawczych umożliwiających interpretację świata i relacje z innymi ludźmi.  
 

Wiedza - porozumiewanie się w języku ojczystym wymaga od osoby znajomości słownictwa, gramatyki 
funkcjonalnej i funkcji języka. Obejmuje ona świadomość głównych typów interakcji słownej, znajomość pewnego 

zakresu tekstów literackich i innych, głównych cech rozmaitych stylów i rejestrów języka oraz świadomość 
zmienności języka i sposobów porozumiewania się w różnych kontekstach.  

Umiejętność - osoby powinny posiadać umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych  
sytuacjach komunikacyjnych, a także obserwowania swojego sposobu porozumiewania się i przystosowywania go do 

wymogów sytuacji. Kompetencja ta obejmuje również umiejętności rozróżniania i wykorzystywania różnych typów 
tekstów, poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania pomocy oraz formułowania             

i wyrażania własnych argumentów w mowie i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu.  
Postawa - w stosunku do porozumiewania się w ojczystym języku obejmuje skłonność do krytycznego                        

i konstruktywnego dialogu, wrażliwość na walory estetyczne oraz chęć ich urzeczywistniania oraz zainteresowanie 
kontaktami z innymi ludźmi. Wiąże się to ze świadomością oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebę 

rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.  
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2. Porozumiewaniesię w językach obcych  

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co 
porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, 

uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie 
kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci 

lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak mediacja     
i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną osobę może być różny w przypadku czterech 

kompetencji językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczególnych języków oraz zależny 
od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub zainteresowań danej osoby.  

 
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

  

Wiedza - kompetencja porozumiewania się w obcych językach wymaga znajomości słownictwa i gramatyki 
funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji słownej i rejestrów języka. Istotna jest również znajomość 

konwencji społecznych oraz aspektu kulturowego i zmienności języków.  
Umiejętność - w kontekście wielokulturowych i wielojęzycznych społeczeństw Europy uznaje się, że język ojczysty 

nie we wszystkich przypadkach musi być językiem urzędowym państwa członkowskiego oraz, że umiejętność 
porozumiewania się w języku urzędowym jest warunkiem wstępnym zapewnienia pełnego uczestnictwa jednostki       

w społeczeństwie. W niektórych państwach członkowskich językiem ojczystym może być jeden z kilku języków 
urzędowych. Środki stosowane w takich przypadkach oraz odpowiednie stosowanie definicji, należą do kompetencji 

poszczególnych państw członkowskich i są uzależnione od ich specyficznych potrzeb i okoliczności. Ważne jest 
uznanie faktu, że liczni Europejczycy żyją w rodzinach i społecznościach dwujęzycznych lub wielojęzycznych oraz że 

język urzędowy kraju, w którym mieszkają, może nie być ich językiem ojczystym. Dla tych grup wspomniana wyżej 
umiejętność może dotyczyć raczej języka urzędowego niż języka obcego. Ich potrzeby, motywacja oraz społeczne lub 

ekonomiczne powody rozwijania tej umiejętności jako wsparcia dla integracji będą inne niż na przykład w przypadku 
osób, które uczą się języka obcego z myślą o podróżach lub pracy. Środki stosowane w takich przypadkach oraz 

odpowiednie stosowanie definicji, podlegają kompetencji poszczególnych państw członkowskich i są uzależnione od 

ich specyficznych potrzeb i okoliczności. Na niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji w językach obcych składa 
się zdolność rozumienia komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz czytania, 
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rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. Osoby powinny także być w stanie właściwie 

korzystać z pomocy oraz uczyć się języków również w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie.  
Postawa - postawa obejmuje świadomość różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość języków      

i komunikacji międzykulturowej. 
 

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne  
Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu 

rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, 
przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują         

w różnym stopniu zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne               
i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele). Kompetencje naukowe odnoszą się do 

zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu 

formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie 
tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki      

i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych 
obywateli.  

 
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

 
Wiedza - konieczna w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, 

głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także 
świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.  

Umiejętności - osoba powinna posiadać umiejętności stosowania głównych zasad i procesów matematycznych          
w codziennych sytuacjach prywatnych i zawodowych, a także śledzenia i oceniania ciągów argumentów. Powinna ona 

być w stanie rozumować w matematyczny sposób, rozumieć dowód matematyczny i komunikować się językiem 
matematycznym oraz korzystać z odpowiednich pomocy.  

Postawa - w matematyce opiera się na szacunku dla prawdy i chęci szukania przyczyn i oceniania ich zasadności.  
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Wiedza– w przypadku nauki i techniki, niezbędna wiedza obejmuje główne zasady rządzące naturą, podstawowe 

pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz produkty i procesy techniczne, a także rozumienie wpływu nauki       
i technologii na świat przyrody. Kompetencje te powinny umożliwiać osobom lepsze rozumienie korzyści, ograniczeń    

i zagrożeń wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz techniki w społeczeństwach w sensie ogólnym            
(w powiązaniu z podejmowaniem decyzji, wartościami, zagadnieniami moralnymi, kulturą itp.). Umiejętności 

obejmują zdolność do wykorzystywania i posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi 
naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. Osoby 

powinny również być w stanie rozpoznać niezbędne cechy postępowania naukowego oraz posiadać zdolność 
wyrażania wniosków i sposobów rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły.  

Postawy - kompetencje w tym obszarze obejmują postawy krytycznego rozumienia i ciekawości, zainteresowanie 
kwestiami etycznymi oraz poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości, w szczególności w odniesieniu do 

postępu naukowo – technicznego w kontekście danej osoby, jej rodziny i społeczności oraz zagadnień globalnych. 

 
4. Kompetencje informatyczne 

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa 
informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach     

w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania       
i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.  

 
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:  

 
Wiedza - kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli imożliwości TSI         

w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Obejmuje to główne aplikacje 
komputerowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie informacji i posługiwanie się 

nimi – oraz rozumienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za 
pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) do celów pracy, rozrywki, 

wymiany informacji i udziału w sieciach współpracy, a także do celów uczenia się i badań. Osoby powinny także 

rozumieć, w jaki sposób TSI mogą wspierać kreatywność i innowacje, a także być świadome zagadnień dotyczących 
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prawdziwości i rzetelności dostępnych informacji oraz zasad prawnych i etycznych mających zastosowanie przy 

interaktywnym korzystaniu z TSI.  
Umiejętności - konieczne obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich 

wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem 
elementów rzeczywistych od wirtualnych przy rozpoznawaniu połączeń. Osoby powinny posiadać umiejętności 

wykorzystywania narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność 
docierania do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania ich i korzystania z nich; powinny również być w stanie 

stosować TSI jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji.  
Postawy - korzystanie z TSI wymaga krytycznej i refleksyjnej postawy w stosunku do dostępnych informacji oraz 

odpowiedzialnego wykorzystywania mediów interaktywnych. Rozwijaniu tych kompetencji sprzyja również 
zainteresowanie udziałem w społecznościach i sieciach w celach kulturalnych, społecznych lub zawodowych.  

 

5. Umiejętność uczenia się  
„Umiejętność uczenia się” to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu 

uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. 
Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie 

dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. 
Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie 

i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania                        
z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania 

wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach – wdomu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. Kluczowymi 
czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.  

 
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

  
Wiedza- w sytuacji, kiedy uczenie się skierowane jest na osiągnięcie konkretnych celów pracy lub kariery, osoba 

powinna posiadać znajomość wymaganych kompetencji, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. We wszystkich 

przypadkach umiejętność uczenia się wymaga od osoby znajomości i rozumienia własnych preferowanych strategii 
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uczenia się, silnych i słabych stron własnych umiejętności i kwalifikacji, a także zdolności poszukiwania możliwości 

kształcenia i szkolenia się oraz dostępnej pomocy lub wsparcia.  
Umiejętność - uczenia się wymaga po pierwsze nabycia podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia               

i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych koniecznych do dalszego uczenia się.           
Na podstawie tych umiejętności, osoba powinna być w stanie docierać do nowej wiedzy i umiejętności oraz zdobywać, 

przetwarzać i przyswajać je. Wymaga to efektywnego zarządzania własnymi wzorcami uczenia się, kształtowania 
kariery i pracy, a szczególnie wytrwałości w uczeniu się, koncentracji na dłuższych okresach oraz krytycznej refleksji 

na temat celów uczenia się. Osoby powinny być w stanie poświęcać czas na samodzielną naukę charakteryzującą się 
samodyscypliną, ale również na wspólną pracę wramach procesu uczenia się, czerpać korzyści z różnorodności grupy 

oraz dzielić się nabytą wiedzą i umiejętnościami. Powinny one być w stanie organizować własny proces uczenia się, 
ocenić swoją pracę oraz w razie potrzeby szukać rady,informacji i wsparcia.  

Postawa - pozytywna obejmuje motywację i wiarę we własne możliwości w uczeniu się i osiąganiu sukcesów  

w tym procesie przez całe życie. Nastawienie na rozwiązywanie problemów sprzyja zarówno procesowi uczenia się, 
jak i zdolności osoby do pokonywania przeszkód i zmieniania się. Chęć wykorzystywania doświadczeń z życia              

i uczenia się, a także ciekawość w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania tego procesu                    
w różnorodnych sytuacjach życiowych to niezbędne elementy pozytywnej postawy.  

 
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie  

Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań 
przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, 

szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania 
konfliktów w razie potrzeby.  

 
Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu                  

o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego 
uczestnictwa.  

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:  
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Wiedza - kompetencje społeczne są związane z dobrem osobistym i społecznym, które wymaga świadomości, w jaki 

sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego również jako zasób 
danej osoby i jej rodziny oraz bezpośredniego otoczenia społecznego, a także wiedzy, w jaki sposób może się do tego 

przyczynić odpowiedni styl życia. Dla powodzenia w kontaktach interpersonalnych i uczestnictwie społecznym 
niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach         

i środowiskach (np. w pracy). Równie istotna jest świadomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, 
organizacji zawodowych, równości płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i kultury. Konieczne jest rozumienie 

wielokulturowych i społeczno - ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich, a także wzajemnej interakcji 
narodowej tożsamości kulturowej i tożsamości europejskiej.  

Umiejętności - w zakresie tej kompetencji obejmują zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych 
środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania 

połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także zdolność do empatii. Osoby powinny być zdolne do 

radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich w konstruktywny sposób, a także powinny dokonywać 
rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej.  

Postawy - kompetencja ta opiera się na współpracy, asertywności i prawości. Osoby powinny interesować się 
rozwojem społeczno - gospodarczym, komunikacją międzykulturową, cenić różnorodność i szanować innych ludzi,      

a także być przygotowane na pokonywanie uprzedzeń i osiąganie kompromisu.  
 

Wiedza - kompetencje obywatelskie opierają się na znajomości pojęć demokracji, sprawiedliwości, równości, 
obywatelstwa i praw obywatelskich, łącznie ze sposobem ich sformułowania w Karcie Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej i międzynarodowych deklaracjach oraz ich stosowaniem przez różne instytucje na poziomach lokalnym, 
regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Obejmują one również znajomość współczesnych 

wydarzeń, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej historii. Ponadto, należy 
zwiększyć świadomość celów, wartości i polityk, jakimi kierują się ruchy społeczne i polityczne. Niezbędna jest 

również znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE,  z ich głównymi celami i wartościami, jak i świadomość 
różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie. 

Umiejętności - w zakresie kompetencji obywatelskich obejmują zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz             

z innymi ludźmi, w działania publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów 
stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami. Do umiejętności tych należy krytyczna i twórcza refleksja 
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oraz konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz procesach podejmowania 

decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski, szczególnie wdrodze głosowania.  
Postawy -  pełne poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji, uznanie i zrozumienie 

różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych. Oznacza ona zarówno wykazywanie poczucia 
przynależności do własnego otoczenia, kraju, Unii Europejskiej i Europy jako całości oraz do świata, jak i gotowość do 

uczestnictwa w demokratycznym podejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach. Obejmuje ona również 
wykazywanie się poczuciem obowiązku, jak i okazywanie zrozumienia i poszanowania wspólnych wartości, 

niezbędnych do zapewnienia spójności wspólnoty, takich jak respektowanie demokratycznych zasad. Konstruktywne 
uczestnictwo obejmuje również działalność obywatelską, wspieranie różnorodności i spójności społecznej                     

i zrównoważonego rozwoju oraz gotowość poszanowania wartości i prywatności innych osób.  
 

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość  

Inicjatywnośći przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one 
kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich 

dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu 
prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy           

i zdolność wykorzystywania szans; są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy 
podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one 

obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie. 
  

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 
  

Wiedza - konieczna obejmuje zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej lub 
gospodarczej, w tym szerszych zagadnień stanowiących kontekst pracy i życia ludzi, takich jak ogólne rozumienie 

zasad działania gospodarki, a także szanse i wyzwania stojące przed pracodawcami i organizacjami. Osoby powinny 
również być świadome zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki sposób mogą one 

wywoływać pozytywne zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel lub przedsięwzięcia społeczne.  

Umiejętności - odnoszą się do proaktywnego zarządzania projektami (co obejmuje np. planowanie, organizowanie, 
zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, komunikowanie, sporządzanie raportów, ocenę                      
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i sprawozdawczość), skutecznej reprezentacji i negocjacji oraz zdolności zarówno pracy indywidualnej, jak                  

i współpracy w zespołach. Niezbędna jest umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także 
oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach.  

Postawa - przedsiębiorcza charakteryzuje się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością i innowacyjnością  
zarówno w życiu osobistym i społecznym, jak i w pracy. Obejmuje również motywację i determinację w kierunku 

realizowania celów, czy to osobistych, czy wspólnych, zarówno prywatnych jak i w pracy. 
 

8. Świadomość i ekspresja kulturalna  
Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu,       

w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. 
  

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:  

 
Wiedza - kulturalna obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz 

jego miejsca w świecie. Obejmuje ona podstawową znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym współczesnej 
kultury popularnej. Niezbędne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach 

świata oraz konieczności jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia czynników estetycznych w życiu codziennym.  
Umiejętności - obejmują zarówno wrażliwość, jak i ekspresję: wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł sztuki            

i widowisk, jak i wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzonych zdolności. Umiejętności 
obejmują również zdolność do odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii 

innych oraz rozpoznawania i wykorzystywania społecznych i ekonomicznych szans w działalności kulturalnej. 
Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w wielu 

sytuacjach zawodowych. Dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz poczucie tożsamości mogą być podstawą 
szacunku i otwartej postawy wobec różnorodności ekspresji kulturalnej.  

Pozytywna postawa obejmuje również kreatywność oraz chęć pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez 
wyrażanie siebie środkami artystycznymi i udział w życiu kulturalnym. 
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WIZJA SZKOŁY 

W naszej bezpiecznej i przyjaznej szkole twórczy nauczyciele stosujący nowoczesne programy edukacyjne 
przygotowują uczniów do samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji  w zmieniającym się świecie.  

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie uczymy i wychowujemy nowe pokolenie ludzi, będących potencjałem naszego 
kraju. Dzięki temu, że jesteśmy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla młodzieży potrafimy sprostać wymaganiom 

stawianym nam przez uczniów i rodziców. Dbamy o status i charakter naszej  szkoły, pielęgnując dziesięciolecia  jej 

tradycji i dokonań. Staramy się pogodzić najnowocześniejsze trendy i programy nauczania z poszanowaniem 
dziesięcioleci doświadczeń pedagogicznych naszej placówki. Dzięki cierpliwej, życzliwej i wytrwałej pracy 

wychowawczej kształtujemy ludzi świadomych, otwartych tolerancyjnych i ciekawych świata. Ucząc nieskrępowanie 
sięgamy po najlepsze wzorce poszerzając swą ofertę dydaktyczną.  Nasza kadra wciąż udoskonala swój warsztat 

pracy, korzystając z różnorodnych form doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy, seminaria, WDN).  
Każdy w naszej szkole ma prawo zarówno popełniać  błędy, jak i odnosić sukcesy. Uczymy samodzielności, 

niezależności, szacunku do innych  i siebie.  Kształcąc uczniów innych narodowości uczymy młodzież wzajemnej 
tolerancji i szacunku do obcych kultur oraz funkcjonowania w świecie bez granic.  

 

PROFIL UCZNIA I ABSOLWENTA 

Uczniami naszej szkoły są młodzi ludzie u progu dorosłości. Ich wiek, oscylujący miedzy 16 a 19-20 rokiem życia 
sprawia, że na okres edukacji u nas przypada trudny moment w ich życiu, gdy nie są juz  dziećmi, ale jednocześnie 

jeszcze nie dorosłymi, gdy muszą udzielić odpowiedzi na pytanie:  „kim jestem/chciałabym/mógłbym/powinienem 

być ?” Trudność  powyższej sytuacji potęgowana jest dodatkowo przez fakt, że nie zawsze wsparcie oferowane im 
przez rodziców czy grupę rówieśników, jest adekwatne względem ich oczekiwań . Co więcej, często ich biegłość                 

w poruszaniu się po świecie nowoczesnych technologii nie idzie w parze ze świadomością konieczności przestrzegania 
określonych zasad, jak i możliwych konsekwencji czynów niedozwolonych. W świetle powyższego, jak również  

różnorodności wyborów, jakie stawia przed młodymi ludźmi współczesny świat i zacierania się granic między tym, co 
dobre i pożądane, a tym, co stanowi jedynie złudne poczucie szczęścia czy wręcz zagrożenie, szczególnego znaczenia 

nabiera rola szkoły w procesie wychowania nowych pokoleń  Polaków.  
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Takie spostrzeganie uczniów naszej szkoły sprawia, że wychowanie rozumiane jest jako wprowadzenie młodych ludzi 

do bycia dojrzałą i odpowiedzialną za siebie i innych jednostką. Implikuje to  całościowe postrzeganie rozwoju, 
ujmujące każdy z aspektów:  poznawczy, emocjonalny, seksualny, społeczny, moralny, duchowy, wychowujący do 

wartości, poszanowania dla tradycji i historii, a także środowiska naturalnego. Przygotowuje do odpowiedzialnego 
podejmowania żądań , kierowanych do nich przez społeczeństwo na poszczególnych etapach rozwoju poprzez 

umożliwienie wykształcenia się niezależności emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej (odnalezienie się na rynku 
pracy). Staje się wychowaniem do brania odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, poprzez stwarzanie 

możliwości samodzielnego dokonywania wyborów, przewidywania możliwych konsekwencji działań , angażowania się 
w działania na rzecz wspólnego dobra w wymiarze szkolnym i pozaszkolnym (integracja z lokalną społecznością). 

Warunkiem koniecznym staje się wówczas wyposażenie uczniów w: umiejętność  krytycznego myślenia tak, aby 
potrafili podejmować  decyzje w oparciu o informacje pochodzące z wiarygodnego źródła oraz efektywne strategie 

radzenia sobie ze stresem i zarządzania nim na rożnych etapach życia, zwiększając ich odporność  psychiczną, np. 

poprzez mobilizowanie sieci wsparcia. Służy temu pomoc w samodzielnym identyfikowaniu czynników chroniących       
i ryzyka wraz z poszukiwaniem tych pierwszych, a unikaniem lub minimalizowaniem skutków tych drugich, a także 

zwiększanie samoświadomości (stany emocjonalne, zniekształcenia poznawcze, realna samoocena i poczucie własnej 
wartości, itp.). Istotne jest stwarzanie możliwości ujawnienia się potencjału tkwiącego w każdym uczniu, niezależnie 

od poziomu jego osiągnięć  szkolnych. Nie bez znaczenia jest nauczenie uczniów, jak się uczyć , aby stało się to 
przyjemnością, systematycznym działaniem na przestrzeni całego życia, które służy lepszemu realizowaniu się          

w rożnych rolach życiowych i dostosowywaniu się do nieustannie zmieniających się wymogów, stawianych przez 
społeczeństwo i współczesny s wiat. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku osób ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się, obniżonymi możliwościami intelektualnymi, czy utrwalonymi przez lata nieefektywnymi 
strategiami uczenia się i/lub negatywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego.  

 

Profilaktyka staje się narzędziem wspierającym działania Szkoły w obszarze wychowywania, edukacji i opieki. 
Przejawia się w działaniach mających na celu: pokazywanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu oraz 

przedstawianie rzetelnych informacji w oparciu o wyniki badań  naukowych.  
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MODEL ABSOLWENTA 

 
 

W sferze rozwoju intelektualnego: 

 
a)pracuje systematycznie i jest odpowiedzialny za własną naukę;  

b)potrafi planować i organizować własną naukę; 
c)rozpoznaje własne zdolności i predyspozycje; 

d)zna dobrze języki obce i posługuje się nimi; 
e)posługuje się technologią informatyczną; 

f)potrafi wiadomości teoretyczne zastosować w praktyce. 
 

W sferze rozwoju duchowego-emocjonalnego: 

 
a)odróżnia dobro od zła i dokonuje właściwych wyborów; 

b)poznaje i akceptuje siebie; 
c)umie określić własne potrzeby i emocje; 

d)wyraża kulturalnie własne myśli i uczucia; 

e)rozbudza w sobie potrzebę ciągłego rozwoju. 
 

W sferze rozwoju moralno-społecznego:   

                                                                                                                                                                                                          
a)potrafi pracować w zespole;                                                                                                                                                                            

b)jest wrażliwy na potrzeby innych;                                                                                                                                                               
c)jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi                                                                                                                                           

d)ma szacunek do dobra wspólnego;                                                                                                                                               
e)przyswoił sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania problemów. 
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W sferze rozwoju fizycznego:  

                                                                                                                                                                                 
a)dba o własne ciało i zdrowie;                                                                                                                                                              

b)dba o bezpieczeństwo własne i innych;                                                                                                                                      
c)jest wolny od nałogów;                                                                                                                                                                   

d)zna zasady i ma nawyk stosowania higieny osobistej. 

 

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH  
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie obserwacji, wywiadu oraz diagnozy i analizy sytuacji 

wychowawczej w szkole, przeprowadzonej za pomocą ankiet w środowisku szkolnym uczniów, rodziców i nauczycieli.  

  

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

występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołu 

        wychowawczego), 

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana 

        przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).  

 

Program odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Program 
Wychowawczo-Profilaktyczny zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w szkole oraz stworzenie wizerunku szkoły 

jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób z nią związanych.               
W dzisiejszych czasach chcielibyśmy, aby uczniowie naszej szkoły wyrastali na ludzi mądrych, odpowiedzialnych, 
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dobrych i życzliwych, umiejących radzić sobie z trudnościami codziennego życia, odróżniających dobro od zła, 

bezpieczeństwo od niebezpieczeństwa, reagujących na otaczające zagrożenie, umiejących dostrzegać potrzeby            
i problemy innych oraz służyć im pomocą. 

 
Dotychczasowe badania wskazują, iż problemy występujące w szkole dotyczą między innymi: 

 
- braku motywacji do nauki; 

- niskiej odporności na stres;  
- lekceważenia nauki, niepowodzeń w nauce szkolnej i związanego z tym faktem braku wiary we własne siły; 

- zaburzeń w zachowaniu wynikającego z sytuacji rodzinnej, odreagowywanie emocji;  
- niedostosowaniu społecznemu; 

- trudnym zachowaniom w szkole i poza nią; 

- przekonaniu o bezkarności; 
- niskiej samoocenie;                                                                                                                                     

- wagarów, nieobecności wynikających z braków edukacyjnych; 
- wulgaryzmów, agresji, używek; 

- integracji; 
- dostosowania się do norm;  

- problemów ze słuchaniem; 
- problemów emocjonalnych; 

- problemów z nauką przedmiotów ścisłych; 
- skrytości;                                                                                                                                                   

- zmniejszenia motywacji do udziału w akcjach społecznych;                                                                           
- roszczeniowych rodziców i ich przerostu ambicji;                                                                                                  

- braku zaszczepionej idei uczenia się przez całe życie; 
- zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, dużej liczby uczniów  z deficytami rozwojowymi,  

  trudnościami w nauce;  

- uczniowie z Ukrainy:  
- słabego aparatu pojęciowego, braku czytania, problemów z pisownią;    
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- zróżnicowania pod względem dojrzałości emocjonalnej; 

- problemów z myśleniem asocjacyjnym i wnioskowaniem; 
- złego wpływu Internetu. 
 

         Wnioski: 
 

1. Zaszczepić w uczniach umiejętność systematycznej, solidnej nauki, wzmocnić motywację do zdobywania 

wiedzy. Należy rekrutować osoby chcące zdobywać wiedzę.  

2. Nadrobić zaległości programowe.  

3. Poprawić rekrutację.  

4. Znacząco zmniejszyć ilość wagarów. 

5. Nauczyć uczniów odpowiedzialności, pewności siebie - zwiększenia motywacji do nauki. 

6. Rozwijać w uczniach mocne strony. 

7. Pedagogizować rodziców. 

8. Zapewnić poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa. 

9. Rozwijać zainteresowania uczniów. 

10. Dobrze przygotować uczniów do matury i egzaminów zawodowych. 

11. Upowszechniać wśród młodzieży i rodziców znajomość Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły  

 i innych dokumentów szkolnych. 

12. Konsultować z uczniami i rodzicami potrzeby wychowawcze klasy, uwzględniać je w Programie Wychowawczo – 

 Profilaktycznym klasy i szkoły. 

13. Monitorować i prowadzić działania profilaktyczne wobec problemu uzależnień od nikotyny alkoholu  

 i narkotyków. 

14. Promować właściwe postawy uczniów. 

15. Promować postawy patriotyczne i obywatelskie. 

16. Promować zdrowy styl życia. 

17. Motywować uczniów i słuchaczy do poprawy wyników nauczania i frekwencji. 
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18. Promować zalety czytelnictwa wśród uczniów. 

 Dlatego też w bieżącym roku szkolnym jak wynika z podsumowania nadzoru monitoring i kontrola 

 tego obszaru będzie kontynuowana. 
 

Zalecenia: 
• ponownie wrócić do pracy zespołowej w sferze wychowania, co już poczyniono na radzie szkoleniowej we 

wrześniu 2020r. na pierwszym etapie przy tworzeniu wstępnym programu wychowawczo – profilaktycznego      
z zastosowaniem korelacji treści wychowawczych, doradczych i kompetencji kluczowych w rozkładach materiału 

na przedmiotach; 
• usystematyzować pracę i zakres czynności oraz odpowiedzialności pedagoga szkolnego; 

• planowanie pracy oraz przygotowanie dokumentów ma być poprzedzone rozmowami analityczno 
syntetyzującym przede wszystkim w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

• wprowadzić zasadę, by o ważnych problemach wychowawczych przed podejmowaniem działań rozmawiać         
z dyrektorem szkoły; 

• nie łamać przyjętych przez RP zasad o  zwalnianiu uczniów - zwalnia dyrektor lub wicedyrektor; 
• wykonywać dla dyrektora konkretne zestawienia uczniów mających problemy; 

• uczniów z problemami przyjmować tylko w wyznaczonych godzinach przez pedagoga; 

• wyeliminować tendencję spóźniania się na lekcje lub nieprzychodzenie przez uczniów na pierwsze lekcje 
(wychowawcy, nauczyciele); 

• prezentować postawę godną nauczyciela, etyczną i z zasadami, by dać wzorzec młodzieży; 
• nie stosować doraźnych „kazań”, zamiast dojrzałych systemowych działań wychowawczych; 

• dostosowywanie wymagań edukacyjnych musi być poprzedzone konsultacją z pedagogiem szkolnym; 
• niezbędne jest zorganizowanie doskonalenia nauczycieli w zakresie metod i form pracy z uczniem    

z chorobą danego ucznia, w tym dostosowywanie wymagań edukacyjnych do jego potrzeb                    
i możliwości. 
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Informacje uzyskane poprzez diagnozy, po weryfikacji, mają wpływ na kształt programu wychowawczo-

profilaktycznego oraz docelowo spowodują podejmowanie konkretnych działań, zgodnie z przyjętymi w szkole 
procedurami. Wciąż rosnąca liczba zachowań problemowych oraz pojawiające się nowe zagrożenia stały się impulsem 

do stworzenia programu maksymalnie dostosowanego do potrzeb i oczekiwań uczniów naszej szkoły.  

 

Z diagnozy problemów i zagrożeń bezpośrednio wynikają potrzeby uczniów, z jakimi musimy się 
zmierzyć w procesie wychowania młodego człowieka. 

 

PROBLEMY MŁODZIEŻY POTRZEBY WYNIKAJĄCE 
 Z PROBLEMÓW 

1. Problemy okresu dojrzewania: 
- biologiczne, np. zmiany w  wyglądzie, 

- społeczne, np. trudności w nawiązywaniu 

   kontaktów, 
- psychiczne, np. huśtawka nastrojów, 

- prawne, np. brak świadomości i    
  odpowiedzialności karnej za swoje czyny. 

 

- potrzeba samoakceptacji, 
- potrzeba pozytywnego obrazu własnej  

  osoby oraz innych, 

- potrzeba rzetelnej informacji na temat 
  dojrzewania, 

- potrzeba informacji na temat  
  odpowiedzialności karnej nieletnich. 

2. Problemy zdrowotne: 

- zaburzenia odżywiania, 
- wczesna inicjacja seksualna, 

- stres, nerwice, fobie i inne  
  choroby psychiczne, 

- uzależnienie od nikotyny, 

- uzależnienie od Internetu, 
- niewłaściwa higiena czasu wolnego. 

 

- potrzeba dobrych wzorców, 

- potrzeba uświadamiania   
  konieczności leczenia, 

- potrzeba asertywności i rzetelnej 
  wiedzy, 

- potrzeba szczęścia i zadowolenia, 

- potrzeba zachowań asertywnych, 
- potrzeba rozwijania zainteresowań  

   alternatywnych w stosunku do świata 
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   wirtualnego.  

3. Problemy związane z bezpieczeństwem na 

terenie szkoły: 
-nieprawidłowa komunikacja słowna 

-skłonność do zachowań agresywnych 
-udział w niebezpiecznych zabawach, brak wyobraźni 

-nadmierna potrzeba ruchu 
-nieprzestrzeganie zasad i regulaminów szkolnych 

-brak umiejętności przewidywania konsekwencji 
swojego zachowania 

- potrzeba poczucia bezpieczeństwa 

- potrzeba umiejętności komunikacji słownej 
- potrzeba bycia zauważonym 

- potrzeba umiejętności radzenia sobie z emocjami 
- potrzeba odkrywania świata w bezpieczny sposób 

- potrzeba stworzenia właściwej hierarchii wartości 
 

4. Problemy związane z kryzysem autorytetów: 

- nieporozumienia w domu, 
- kłopoty w szkole, 

- kwestionowanie wartości dorosłych, 
- kwestionowanie autorytetów. 

- potrzeba autonomii i samodzielności, 

- potrzeba sukcesu w nauce, 
- potrzeba czytelnych i klarownych oczekiwań nauczycieli            

   i rodziców, 
- potrzeba konstruktywnych wzorców w szkole, rodzinie  

   i mediach. 

5. Problemy z funkcjonowaniem w środowisku 

rówieśniczym: 
- brak umiejętności nawiązywania kontaktów, 

- mankamenty komunikowania się, 
- trudności w kontaktach z rówieśnikami, 

- nieradzenie sobie ze stresem, 

- skłonność do przeżywania stanów lękowych. 
 

- potrzeba kontaktu z rówieśnikami, 

- potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej, 
- potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,  

- potrzeba umiejętności  wyrażania swoich uczuć, 
- potrzeba poczucia własnej wartości, 

- potrzeba umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

- potrzeba umiejętności rozwiązywania sytuacji 
   konfliktowych. 

5 6. Problemy tkwiące w środowisku rodzinnym:  
- problemy adaptacyjno-integracyjne w nowym 

środowisku szkolnym, 
- problemy w nauce, 

- niedostatek ekonomiczny, patologia rodziny, 

- potrzeba bezpieczeństwa i akceptacji, 
- potrzeba sukcesów w nauce, 

- potrzeba bezpieczeństwa, 
- potrzeba satysfakcji i zadowolenia z życia, 

- potrzeba pomocy materialnej. 
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uzależnienia. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

• powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych  

        w programie, 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, 

        rada rodziców, samorząd uczniowski), 

•       współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział organizacji i stowarzyszeń wspierających 

        działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

CELE OGÓLNE 

Działalność wychowawcza w szkole obejmuje:  

1. prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju, 

2. zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia                       

i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

3. osiągnięcie właściwego stosunku do świata, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego 

potencjału, 
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4. 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, 

5. zdobycie stabilnego systemu wartości, 

6. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz 

kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

7. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. 

Działalność profilaktyczna szkoły obejmuje: 

1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

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

działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, 

przynależności i satysfakcji życiowej, 

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

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych 

podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu, 

5. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych. 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej są 

ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 
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• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie postawy patriotycznej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, 

• bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

• troska o bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.  

Zadania wychowawcze i profilaktyczne programu to: 

• wychowanie do wartości, 

• rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej, 

• wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, 

• wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla wszystkich uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• bezpieczeństwo w szkole, w drodze do i ze szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 
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• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw 

bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, 

pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość. 

 

Szczegółowe cele  do realizacji w roku szkolnym 2020/2021  
 

Z uchwały o sposobie wykorzystania wyników nadzoru na rok szkolny 2020/2021 w wyniku analizy dokumentów 
ustalono następujące sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. 

 

W obszarze wychowania i profilaktyki: 
a. właściwa postawa nauczyciela wobec niewłaściwej postawy uczniów i słuchaczy poprzez natychmiastową 

     reakcję, 
    b.   eliminowanie spóźniania się nauczycieli na lekcje, 

    c.    eliminowanie nagminnego spóźniania się uczniów na lekcje poprzez odpowiednią postawę wychowawcy  
         i natychmiastowe wyciąganie konsekwencji, 

    d.   ścisła, systematyczna i jednolita współpraca nauczycieli w obszarze wychowania z dyrektorem szkoły  
         i rodzicami, 

ORAZ: 

• kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, 

• umacnianie postawy patriotycznej, 

• utrwalenie bezpiecznych zachowań, które chronią  lub zmniejszają ryzyko związane z zagrożeniami w sieci, 
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• zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami), 

• dostosowanie narzędzi, metod i form pracy stosowanych w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych 

uczniów, 

• wsparcie wszystkich uczniów tego wymagający pomocą w odpowiedniej formie, 

• włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego, 

• upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości, 

• integracja zespołów klasowych, 

• nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, 

• organizowanie zajęć uczących jak zdrowo ekologicznie żyć, 

• upowszechnienie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, 

• utrwalenie bezpiecznych zachowań, które chronią  lub zmniejszają ryzyko związane z zagrożeniami w sieci, 

• zorganizowanie zajęć, warsztatów wzmacniające poczucie własnej wartości, podnoszących samoocenę oraz 

pozwalających wychowankowi zdać sobie sprawę ze swoich mocnych stron- kształtowanie pozytywnego obrazu 

własnej osoby, 

• rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

• zwiększenie udziału uczniów w zajęciach dodatkowych, dydaktyczno – wyrównawczych, 

• pedagogizacja rodziców dotycząca wzmocnienia zainteresowań dzieci i uświadomienia jak ważne dla poczucia 

bezpieczeństwa dziecka jest świadomość, że rodzice troszczą się o jego pomyślność, 

• doradztwo zawodowe: pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia. 
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Szczegółowe cele do pracy w danym roku szkolnym będą wynikały z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym 

ewaluacji dotychczasowego programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Odniesienie do poszczególnych 

sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach.  

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO: 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.  

3.      Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. 

4. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

5. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasie I. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących w szkole norm społecznych, a w szczególności: 

        pomoc słabszym, dbanie o bezpieczeństwo, wystrzeganie się agresywnych zachowań i dążenie do 

        zdobywania wiedzy. 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

• w terminie do 15 października 2020 r. Samorząd Uczniowski wyłoni radę wolontariatu, 

• rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu do 30 października 2020 r. 
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OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO: 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających 

        kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. Większość uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia, a zdrowiem. 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO: 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Większość uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.  

3. Większość uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji  

         i pokonywania  potencjalnych trudności.  

4.     Dołożenie większych starań, aby rodzice i uczniowie poczuli, że mają duży wpływ na postawy promowane  

        w szkole oraz realizację Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły. 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO; 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Wychowawcy na początku roku szkolnego zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych  

        w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  
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3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2020/2021 większość  

        uczniów  w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości. 

 

Zadania szkoły : 

• szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wszystkim uczniom, 

• pobudza zainteresowania osobiste ucznia, 

• odkrywa uzdolnienia, zainteresowania i zamiłowania, 

• przekazuje uczniom rzetelną wiedzę i umiejętności szkolne, w tym również przyjęte i stosowane powszechnie 
normy i zasady społeczne oraz podstawowe umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i aktywne 

uczestniczenie   w życiu grupy rówieśników, 

• dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, 

• stosuje sprawiedliwy system oceniania, 

• czuwa nad samorządnością uczniowską, 

• Zapewnia wszystkim uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia specjalistyczną pomoc ze strony 

nauczycieli i pedagoga szkolnego. 

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZTCH 
 

Dyrektor/ wicedyrektor 

• dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych,  
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• wyznacza odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań,  

• monitoruje pracę nauczycieli, w szczególności wychowawców klas oraz pedagoga  szkolnego,  

• koordynuje współpracę szkoły z: rodzicami, specjalistycznymi ośrodkami, Policją, profesjonalistami 

zajmującymi się działalnością profilaktyczną, itp.  

• współpracuje z zespołem wychowawców, 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,   

• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.   

 

Pedagog szkolny:  

• pełni rolę mediatora między uczniami, nauczycielami i rodzicami (w tym: bieżące wsparcie, wspólne ustalanie 

strategii pomocy, próba znalezienia przyczyn zachowań np. ryzykownych, wsparcie pracy Zespołu 

Wychowawczego, wychowawców klas),  

• interweniuje w sytuacji trudnej wychowawczo, destruktywnej dla ucznia lub zespołu klasowego,  

• w oparciu o diagnozę sytuacji materialnej i życiowej uczniów, dokonanej przez wychowawcę klasy, podejmuje 

działania mające na celu ich poprawę w miarę posiadanych umiejętności i możliwości  

(organizowanie pomocy materialnej, proponowanie konsultacji u specjalistów),  

• w oparciu o wstępną diagnozę możliwych przyczyn absencji szkolnej, dokonanej przez wychowawcę klasy, 

podejmuje wraz z nim, rodzicami i uczniem interwencję w celu wypracowania wspólnej strategii pomocy,  

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres 

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

• swoimi kompetencjami i warsztatem służy uczniom, rodzicom i nauczycielom,  

• udziela porad i konsultacji, 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, 
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• zapewnia uczniom i koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 

• 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. 

 

Doradca zawodowy: 

• swoimi kompetencjami i warsztatem służy uczniom, rodzicom i nauczycielom, 

• prowadzi poradnictwo indywidualne i grupowe, 

• systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa 

zawodowego, 

• prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego, 

• opracowuje program realizacji doradztwa i koordynuje jego realizację, 

• koordynuje działalność informacyjno doradczą, 

• prowadzi pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku  kształcenia i 

zawodu. 

 

Wychowawcy klasy:  

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców/opiekunów prawnych z dokumentacją wewnątrzszkolną                  

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,  
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• opracowują roczny plan pracy wychowawczej dla swojej klasy i realizują go w trakcie roku szkolnego,                

a następnie przygotowują sprawozdanie z jego realizacji i wnioski do dalszej pracy, 

• tworzą warunki do rozwoju uczniów, przygotowują do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie, 

• rozwiązują ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami, a społecznością szkoły, 

• za pomocą atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu, przekształca klasę w grupę 

samowychowania i samorządności, 

• koordynuje działania wychowawcze nauczycieli uczących w klasie, 

• organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce i zachowaniu, 

• współpracuje z rodzicami i informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, 

włączając rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, 

• na początku roku szkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny z zachowania oraz 

terminach dni otwartych szkoły, wywiadówkach i konsultacjach, 

• współdziała z innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swych 

wychowanków, 

• prawidłowo prowadzi dokumentację papierową i elektroniczną klasy każdego ucznia: dziennik, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne, plany pracy i godzin wychowawczych, obserwacje uczniów i kontakty z rodzicami 

(prawnymi opiekunami), 

• zapoznaje uczniów/słuchaczy z wytycznymi oraz procedurami dotyczącymi zapobiegania z zwalczania COVID – 

19, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych, 

• odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole oraz wyjść i wyjazdów szkolnych, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom swoich uczniów, 

• wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów, 

• dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia, 

• rozwijają zdolności i talenty swoich uczniów, 
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• dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, 

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

• informują o potrzebach związanych z trudnościami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach, 

• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Nauczyciel:  

• wspiera Ucznia i pomaga mu w nauce, np. wskazując sposoby uczenia się,  

• dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,  

• jest wzorem konstruktywnych zachowań,  

• doskonali swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności w zakresie działań wychowawczo - profilaktycznych,  

• realizuje zadania we współpracy z rodzicami, wychowawcą w Internacie, wychowawcą klasy, pedagogiem, 

• jest wychowawcą, 

• realizuje podstawę programową i ze szczególną odpowiedzialnością troszczy się o indywidualizowanie pracy, 

• dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na każdej lekcji, 

• współpracuje z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczy w realizacji 

Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• reaguje na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzega obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją 

i przestępczością, 

• udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• rozmawia z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

• wspiera zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

Rodzice:   

• korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli  
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• współtworzą i biorą udział w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,  

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,   

• uczestniczą w zebraniach z wychowawcą 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 program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.   

 

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,   

• współpracuje z Zespołem Wychowawczym 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, 

• podejmuje działania z zakresu wolontariatu.  

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/21 

Wykaz uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych zgodny z opracowanym na każdy rok szkolny kalendarzem  

imprez i uroczystości szkolnych. 
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Lp. Cel główny Cele szczegółowe Zadania i formy realizacji,za które 

odpowiedzialni są wychowawcy, nauczyciele, 
zespół ds. pomocy PPP oraz opiekun 

Samorząd Uczniowski 

1. Kształtowanie u 
uczniów postaw 

warunkujących 
odpowiednie 

funkcjonowanie w 
klasie, rodzinie i 

społeczności lokalnej 

-kształtowanie właściwych relacji 
międzyludzkich opartych na 

tolerancji, szacunku, zaufaniu i 
życzliwości;                                    

-rozwijanie umiejętności 
nawiązywania, podtrzymywania 

przyjaźni oraz wzmacniania 
prawidłowych relacji z rówieśnikami 
i nauczycielami;                             

-rozwijanie koleżeństwa i 
wzajemnej pomocy podczas nauki, 

zabawy i innych form wspólnej 
aktywności;                                   
-wyrabianie tolerancji dla 

wartościowych form odmienności 
(światopoglądowej, religijnej, 

kulturowej) i indywidualności;          
-podniesienie znajomościi 
przestrzegania zasad dobrego 

zachowania;                                 
–„savoir-vivre”; 

-kształtowanie umiejętności 
współdziałania i przestrzegania 
norm współżycia w grupie 

społecznej;                                   
-uświadamianie roli zdrowego 

-udział uczniów w lekcjach wychowawczych 
kształcących umiejętność samooceny własnych 

zachowań, postaw asertywnych (wychowawcy klas);    
-udział uczniów i samorządu klasowego w 

przedstawianiu propozycji oceny z zachowania w 
okresie klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej 

(wychowawcy klas);                                                   
-zorganizowanie ogólnoszkolnego i klasowego systemu 
pomocy koleżeńskiej w nauce (wychowawcy klas, 

opiekun wolontariatu, samorząd szkolny);                    
-rozpowszechnienie działań charytatywnych na rzecz 

potrzebujących – wolontariat szkolny (opiekun 
wolontariatu);                                                               
-kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych 

oraz dokonywanie wyborów moralnych,(nauczyciele, 
opiekun wolontariatu, samorząd szkolny);                         

-ukazywanie atrakcyjności dobra i krytycznego odbioru 
tego, co niesie za sobą kultura masowa;                     
-udział uczniów w zajęciach dotyczących właściwych 

kontaktów interpersonalnych zachowań asertywnych w 
ramach lekcji wychowawczych, wychowania do życia w 

rodzinie i lekcji przedmiotowych;                                
-udział uczniów w zajęciach dotyczących tematyki 
konfliktów (ich przyczyn, rozpoznawania i umiejętności 

rozwiązywania);                                                        
-aktywizowanie uczniów w kierunku kształtowania 
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współzawodnictwa i współpracy w 
zespole;                                         

-kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za dobre imię 
rodziny, klasy i szkoły;                     

-kształtowanie umiejętności 
prawidłowego rozwiązywania 

konfliktów;                                    
-wdrażanie do szanowania 
własności społecznej i osobistej. 

umiejętności pracy w grupie poprzez stosowanie 
aktywizujących metod nauczania na lekcjach 

przedmiotowych;                                                        
-udział uczniów w zajęciach dotyczących subkultur i 
grup młodzieżowych (formalnych i nieformalnych);         

-rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem szkoły;     
-współudział w organizowaniu zadań dotyczących 

działalności szkoły; 

2. Ukształtowanie 
młodego człowieka 

dojrzałego 
emocjonalnie, 

wrażliwego, 
opanowującego 

swoje emocje w 
różnych sytuacjach 

życiowych 

-kształtowanie właściwego 
reagowania na krytykę, opinię i 

sugestie innych;                             
-rozwijanie umiejętności wyrażania 

swoich opinii, myśli i odczuć;            
-uwrażliwianie uczniów na potrzeby 
innych;                                          

-wdrażanie uczniów do niesienia 
bezinteresownej pomocy i 

podejmowania inicjatyw;                 
-rozwijanie umiejętności nazywania 
i rozpoznawania swoich emocji i 

uczuć,kierowania nimi;                  
-kształtowanie wrażliwości 

uczuciowej oraz umiejętności 
oddzielania sądów i ocen od emocji; 
-doskonalenie umiejętności 

obiektywnego oceniania siebie i 
innych;                                         

-kształtowanie umiejętności 
samokontroli w różnych sytuacjach i 

-umożliwienie udziału uczniów w zajęciach z 
wychowania do życia w rodzinie;                                 

-zachęcanie do bliższego i głębszego poznania siebie, 
stymulowania procesu samowychowywania się w 

dążeniu do dobra, piękna i prawdy;                            
-udział uczniów w zajęciach dotyczących sytuacji 
trudnych i możliwości ich rozwiązywania / 

pokonywania;                                                           
-uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i 

klasowych;                                                                
-kształtowanie umiejętności prawidłowego 
odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia 

własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia;     
-nabywanie umiejętności rozróżnianiai pielęgnowania 

uczuć: koleżeństwa, przyjaźni i miłości;                       
-kształtowanie umiejętności opanowywania emocji w 
rożnych sytuacjach (sytuacje stresowe i radosne dla 

ucznia);                                                                    
-udział uczniów w zajęciach dotyczących radzenia sobie 

ze stresem. 
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samoakceptacji. 

3. Ukształtowanie 
wychowanka 

reprezentującego 
właściwą postawę 

patriotyczną, 

moralną, dbającegoo 
właściwy rozwój 

duchowy 

-kształtowanie postaw patriotyzmu, 

tożsamości narodowej oraz postawy 
poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu;                          
-poszanowanie tradycji,symboli 
narodowych, religijnych i szkolnych; 

-kształtowanie postawy uczciwości i 
prawdomówności;                          

-wdrażanie do szanowania pracy 
własnej i innych;                            
-kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za przyrodę i 
otaczający nas świat;                      

-kształtowanie odpowiedzialności za 
siebie i innych oraz 
odpowiedzialności za własne 

decyzje;                                        
-wychowanie w duchu 

poszanowania godności drugiego 
człowieka;                                     
-rozwijanie wrażliwości i 

nieobojętności na przejawy 
przemocy, zła i wulgarności;           

-rozwijanie u uczniów wrażliwości 
estetycznej. 

-udział młodzieży w ważnych wydarzeniach miasta i 

regionu;                                                                    
-wprowadzenie w świat kultury i sztuki poprzez 

umożliwienie kontaktu z różnymi ich formami;               
-utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami kultury;  
-rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego 

regionu i jej związkach z historią i kulturą narodu oraz 
tradycjami własnej rodziny;                                        

-stworzenie sytuacji dających możliwość doświadczenia 
procesu twórczego;                                                    
-kształtowanie umiejętności szanowania poglądów 

innych, wyrażania własnych i ich obrony;                     
-rozbudzanie postaw tolerancji dla odmienności 

światopoglądowych i wyznaniowych;                           
-umożliwienie udziału młodzieży w lekcjach religii lub 
etyki;                                                                       

-rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do 
społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej;                

-kształtowanie postaw szacunku wobec symboli 
narodowych i szkolnych;                                                
-zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla 

naszego państwa tj.: parlament, muzeum narodowe, 
Zamek Królewski w Warszawie, Wawel, muzeum 

Powstania Warszawskiego;                                         
-uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny;                
-kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy o 

zasadach ustroju RP do interpretacji wydarzeń życia 
publicznego;                                                              

-poznanie roli i znaczenia wyborów demokratycznych; 
-kształtowanie umiejętności podporządkowania się 
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wymogom procedur demokratycznych we wspólnym 
działaniu (np. zespole klasowym, samorządzie 

uczniowskim);                                                          
-określenie miejsca i roli Polski i Polaków w 
integrującej się Europie;                                             

-zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i 
instytucjonalnymi Unii Europejskiej. 

 4. Zapobieganie 

zachowaniom 
agresywnym i 

propagowanie 
zachowań 

akceptowanych 

społecznie 

-uświadomienie czym jest przemoc i 
agresja;                                        

-budowanie odpowiednich relacji z 
innymi wskazywanie sposobów 
zachowania się uczniów w szkole, 

domu orazw miejscach publicznych; 
-wzmacnianie poczucia własnej 

wartości;                                       
-kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami, szukanie możliwości 
emocjonalnego wsparcia;               

-eliminowanie zachowań 
agresywnych i wskazywanie 
sposobów umiejętnego kierowania 

agresji na inne obszary aktywności;  
-rozwijanie umiejętności 

podejmowania decyzji, 
przeciwstawiania się presji 
rówieśniczej;                                 

-kształtowanie postaw asertywnych; 
-wyposażenie uczniów w 

podstawowe wiadomości na temat 
stresu i jego wpływu na organizm 

-diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole na 
podstawie ankiet;                                                       

-prowadzenie warsztatów integracyjnych w klasach 
pierwszych przez psychologa i pedagoga;                      
-działalność kół zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne;    

-tworzenie więzi emocjonalnych w poszczególnych 
zespołach klasowych poprzez: wspólne Wigilie, 

uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach 
filmowych, udział w rekolekcjach, udział w świętach i 
uroczystościach szkolnych, uczestnictwo w wycieczkach 

i rajdach organizowanych przez szkołę, organizowanie 
pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami 

zdrowotnymi lub rodzinnymi;                                      
-zapoznanie uczniów i ich rodziców z procedurami 
obowiązującymi w naszej szkole;                                

-uczenie wyzbywania się agresji i używania 
wulgaryzmów w stosunkach międzyludzkich w każdej 

sytuacji życia szkolnego;                                            
-udział uczniów w warsztatach redukujących poziom 
agresji;                                                                     

-reagowanie na wszelkie formy przemocy oraz 
ukazywanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania 

konfliktów;                                                                 
-informowanie rodziców o naganach;                          
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młodego człowieka oraz 
wskazywanie sposobów radzenia 

sobie w zaistniałych sytuacjach 
stresowych. 

-informacja na stronie szkoły dotycząca pomocy w 
sytuacjach trudnychi kryzysowych;                               

-spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji 
oraz innymi specjalistami;                                          
-stosowanie wzmocnień pozytywnych ze strony 

nauczycieli w stosunku do uczniów;                             
-stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach 

wychowawczych i dydaktycznych;                                
-indywidualne zajęcia wspierające dla osób tego 
wymagających;                                                          

-wspieranie rodziców uczniów niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych w integracji społecznej oraz 

kierowaniu ich właściwym rozwojem. 

5. Ukształtowanie u 
uczniów właściwych 

postaw 

prozdrowotnych 

-kształtowanie hierarchii systemu 

wartości, w którym zdrowie należy 
do jednych z najważniejszych 
wartości w życiu;                           

-propagowanie zdrowego stylu 
życia;                                            

-wskazywanie sposobów 
umiejętnego zagospodarowania i 
spędzania czasu wolnego;                

-wskazywanie zasad zdrowego 
odżywiania się oraz wdrażanie do 

aktywnego spędzania czasu 
wolnego;                                       
-rozwijanie zainteresowań 

sportowych na rzecz własnego 
zdrowia, sprawności fizycznej 

poprzez uprawianie sportu i 
propagowanie aktywnych form 

-wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za 

własne zdrowie poprzez np. projekcje filmów o 
tematyce prozdrowotnej, przedstawienia teatralne o 
tematyce profilaktycznej;                                           

-rozwijanie zainteresowań turystycznych poprzez 
uczestnictwo w rajdach i wycieczkach;                         

-rozwój sprawności fizycznej poprzez czynny udział w 
lekcjach WF, SKS i zawodach sportowych;                    
-podnoszenie poziomu świadomości uczniów dotyczącej 

racjonalnegoi zdrowego odżywiania się;                         
-realizacja programów prozdrowotnych;                       

-udzielanie uczniom indywidualnych porad 
profilaktyczno-zdrowotnych oraz dotyczących higieny 
osobistej;                                                                  

-nauka rozpoznawania oznak stresu oraz rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie z napięciem występującym 

w trudnych sytuacjach;                                              
-uświadomienie uczniom znaczenia pozytywnego 
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wypoczynku;                                    
-bogacenie wiedzy uczniów 

dotyczącej higieny zdrowia 
psychicznego i fizycznego (higiena 
osobista, dbałość o wygląd 

zewnętrzny, higiena uczenia się);    
-rozwijanie poszanowania zdrowia 

swojego i innych oraz troski o jego 
ochronę;                                        
-podniesienie wiedzy uczniów na 

temat zaburzeń odżywiania na tle 
psychicznym;                                

-wyposażenie uczniów w 
podstawowe wiadomości na temat 
odmian wirusowego zapalenia 

wątroby i dróg zakażeń, realizacja 
programu Pdstępne WZW;                  

-dostarczenie uczniom wiedzy na 
temat czerniaka (nowotworu skóry), 
czynników ryzyka imożliwości 

zapobiegania, realizacja programu 
Znamię! Znam je?;                                

-poszerzanie wiedzy uczniów na 
temat boreliozy i kleszczowego 

zapalenia opon mózgowych oraz 
zapobiegania ukąszeniom;              
-kształtowanie właściwego stosunku 

do przyrody i mobilizowanie 
uczniów do jej ochrony;                   

-rozbudzanie w uczniach 
świadomości ekologicznej poprzez 
udział w różnych programach i 

myślenia i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie 
człowieka;  
- zapobieganie i walka z nałogami,głównie paleniem 
papierosów;                                                              
-organizowanie zawodów sportowych(piłka siatkowa, 

piłka nożna);                                                            
-krwiodawstwo;                                                         

-edukowanie w zakresie chorób cywilizacyjnych: 
otyłość, choroby układu krążenia, AIDS, 
żółtaczka,choroby nowotworowe, 

grypa,cyberuzależnienia, stres, COVID-19. 
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projektach. 

6. Dostarczanie 
rzetelnej wiedzy o 

zagrożeniach 
płynących ze 

stosowania środków 

uzależniających(pale
nie tytoniu, 

spożywanie 
alkoholu, używanie 

narkotyków)orazzap
obieganie popadania 

przez młodzież 
szkolną we 

współczesne formy 
uzależnień 

(dopalacze,E-
papierosy,leki 

stosowane jako 
środki 

psychoaktywne,uzale

żnienie od 
komputera, 

Internetu i 

fonoholizm 

-propagowanie stylu życia wolnego 

od używek;                                   
-uświadomienie uczniom 

negatywnego wpływu używek na 
zdrowie fizyczne i psychiczne oraz 
społeczne funkcjonowanie 

człowieka;                                       
-uczenie sztuki odmawiania i 

niepoddawania się presji grupy w 
kontaktach z używkami;                   
-kształtowanie u uczniów 

umiejętności samokontroli i 
krytycznego myślenia przy 

podejmowaniu decyzji w trudnych 
sytuacjach;                                    
-wskazywanie sposobów radzenia 

sobie z własnymi problemami -
także poprzez szukanie pomocy u 

osób zaufanych i specjalistów;             
-dostarczenie uczniom wiedzy na 
temat odpowiedzialności prawnej, 

konsekwencji używania i posiadania 
narkotyków oraz konsekwencji 

prawnych związanych z 
naruszeniem przepisów;                  
-informowanie uczniówi ich 

rodziców o obowiązujących 
procedurach postępowania 

nauczycieli i wychowawców oraz o 
metodach współpracy szkoły z 

-realizowanie programów profilaktycznych 

ukierunkowanych na przeciwdziałanie używaniu przez 
młodzież substancji psychoaktywnych w tym tzw. 

„dopalaczy”, realizacja programu edukacyjno - 
profilaktycznego „Młodość bez uzależnień”;                                                               
-informowanie uczniów o szkodliwości środków i 

substancji, których używanie może prowadzić do 
uzależnienia;                                                            

-organizacja i udział w happeningach, konkursach oraz 
innych formach profilaktyki uzależnień;                         
-udział w warsztatach wyrabiających wśród młodzieży 

umiejętności postaw obronnych wobec zagrożeń 
współczesnego świata;                                               

-spotkania dla rodziców na temat możliwości 
podejmowanych przez nich działań w celu zmniejszania 
i niwelowania zagrożeń związanych z profilaktyką 

uzależnień;                                                                
-przekazywanie informacji uczniom oraz ich rodzicom 

na temat instytucji służących pomocą w sytuacjach 
kryzysowych;                                                           
-przeprowadzenie lekcji wychowawczych we wszystkich 

klasach dot. zagrożeń spowodowanych zażywaniem 
środków psychoaktywnych;                                         

–prowadzenie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień 
(między innymi zajęcia ARS – Czyli jak dbać o 
miłość?);                                                                   

-udział szkoły w kampaniach profilaktycznych (plakaty, 
informacje na stronie internetowej szkoły);                       

-przygotowanie kampanii uświadamiającej uczniom 
zagrożenia związane z używaniem leków;                                           
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Policją w sytuacjach zagrożenia 
narkomanią;                                    

-propagowanie stylu życia wolnego 
od „modnych” używek;                  
-wskazywanie sposobów 

umiejętnego zagospodarowania i 
aktywnego spędzania czasu 

wolnego jako alternatywy dla 
biernego spędzania czasu przy 
komputerze czy telefonie 

komórkowym z dostępem do 
Internetu;                                      

-wyposażenie uczniów, rodziców w 
wiedzę na temat współczesnych 
form uzależnień, niepokojących 

symptomów, oznak uzależnienia, 
zagrożeniach z nich wynikających 

oraz sposobów pomocy;                  
-uświadomienie uczniom 
negatywnego wpływu dopalaczy, 

elektronicznych papierosów i 
nadużywania leków na zdrowie 

fizyczne i psychiczne oraz społeczne 
funkcjonowanie człowieka;              

-uczenie sztuki odmawiania i 
niepoddawania się presji grupy w 
kontaktach z dopalaczami, E-

papierosami czy lekami. 

-przeprowadzenie spotkań z policją lub prawnikiem 
dotyczących skutków posiadania, handlu i namawiania 

do korzystania z środków psychoaktywnych. 

7. Zapobieganie 
podejmowania przez 

-wyposażenie uczniów w 

podstawowe wiadomości na temat 
płodowego zespołu alkoholowego 

-organizacja zajęć (pogadanek) na temat 

odpowiedzialności młodzieży za podejmowanie decyzji 
wczesnej inicjacji seksualnej;                                      
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młodzież zachowań 

ryzykownych  

(FAS), który jest skutkiem działania 
alkoholu na płód;                            

-kształtowanie postaw 
prorodzinnych;                              
-podniesienie wiedzy i 

świadomości,uczniów na temat 
chorób przenoszonych drogą 

płciową oraz HIV/AIDS. 

-spotkania z pielęgniarką szkolną;                               
-spotkania z pedagogiem i psychologiem;                       

-spotkania z zaproszonymi specjalistami;                            
-dostarczanie literatury dotyczącej przedmiotowego 
problemu;                                                                   

-rozmowy indywidualne z uczniami, a także z ich   
rodzicami. 

8. Wysoka frekwencja 
uczniów na zajęciach 

lekcyjnych 

-motywowanie uczniów do 

systematycznego uczęszczania na 
zajęcia szkolne;                              
-uświadamianie uczniów o 

ponoszonej odpowiedzialności za 
absencję szkolną, zgodnie z 

zasadami zawartymi w statucie 
szkolnym;                                        
-wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności rodziców za 
właściwą realizację nauki i 

wywiązywanie się z obowiązku 
szkolnego. 

-sprawdzanie frekwencji na każdej lekcji;                          

-comiesięczna analiza frekwencji oddziałów;                
-konsekwentne rozliczanie opuszczonych przez ucznia 
godzin lekcyjnych;                                                      

-terminowe dostarczanie wychowawcom klas  
usprawiedliwień;                                                         

-punktualne zaczynanie i kończenie lekcji przez 
nauczycieli;                                                              
-stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu;          

-wdrażanie nowej podstawy programowej ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i 

matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 
innowacyjności i kreatywności uczniów;   

-zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz 

wsparcia  psychologiczno – pedagogicznego wszystkim 
uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych;                                     
-rozbudzanie ambicji własnych ucznia;                              
-przygotowywaniezajęć ukazujących rolę edukacji w 

realizacji zamierzonych planów życiowych;                    
-dostosowywanie wymagań do poziomu i możliwości 

ucznia;                                                                      
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- wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i 
zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na 

odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 
technologii cyfrowych;                                                                      
-zwiększenie częstotliwości kontaktu z domem ucznia 

sprawiającego problemy wychowawcze i 
opuszczającego zajęcia lekcyjne;                                   

-rozmowy indywidualne z uczniami o przyczynach 
niskiej frekwencji. 

9. Budowanie przez 

uczniów kariery 
edukacyjno-

zawodowej 

-tworzenie warunków do 
samopoznania, określania przez 
uczniów mocnych stron i 

zainteresowań zawodowych;                
-wykształcenie umiejętności 

miękkich np. komunikatywności, 
pracy w zespole;                             
-przygotowanie do wejścia na rynek 

pracy-tendencje na rynku pracy, 
kompetencje przyszłości, analiza 

ofert pracy, sporządzanie 
dokumentów aplikacyjnych, 
rozmowa kwalifikacyjna;                                

-wdrożenie do idei uczenia się przez 
całe życie i konstruowania swojej 

kariery;                                          
-wskazywanie możliwości 
zdobywania nowych kwalifikacji, 

PRK;                                            
-informacja na temat możliwości 

kontynuowania nauki;                          
-włączanie rodziców i opiekunów 

-poradnictwo indywidualne-diagnozowanie, rozmowa 
doradcza, poradnictwo, sporządzanie dokumentów 
aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej, konstruowanie swojej kariery, 
poszukiwanie pierwszej pracy, umiejętność czytania 

ofert pracy;                                                              
-poradnictwo grupowe-warsztaty, ćwiczenia, 
kształtowanie umiejętności społecznych, umiejętności 

komunikacyjnych, symulacja procesów rekrutacyjnych, 
charakterystyka rynku pracy;                                       

-informacja edukacyjno-zawodowa-gromadzenie i 
udostępnianie informacji o zawodach, uczelniach, 
szkołach, rynku pracy (zakładka na stronie 

internetowej szkoły, ulotki, broszury, informatory, 
przewodniki, prasa), przedstawianie możliwości 

zdobywania nowych i dodatkowych kwalifikacji na 
realizowanych zajęciach dydaktycznych;                        
-wycieczki przedmiotowe-zawodoznawcze, wyjścia do 

zakładów pracy celem poznania danego zawodu, 
wyjścia na uczelnie, wyjścia z uczniami na różne 

wydarzenia i uroczystości związane z budowaniem 
własnej kariery, poznawaniem pracodawców z regionu 
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prawnych do procesu budowania 
kariery edukacyjno-zawodowej 

podopiecznych;                                
-przekładanie wiedzy 
przedmiotowej na wykonywanie 

różnych czynności zawodowych-
włączanie do świata zawodów na 

lekcjach przedmiotowych;                  
-przygotowanie do sytuacji 
stresogennych np. rozmowa z 

przyszłym pracodawcą. 

(targi branżowe, targi edukacyjne itp.);                       
-spotkania informacyjne z przedstawicielami zakładów 

pracy, uczelni, instytucji wspierających rozwój 
zawodowy i podnoszenie kwalifikacji;                           
-akcje-organizowanie konkursów, olimpiad, targów 

edukacyjnych, dni otwartych-umożliwianie uczniom 
rozwijanie swoimumiejętności, pokazywanie mocnych 

stron, a także kompensowanie barier;                          
-spotkania z rodzicami-monitoring postępów w nauce, 
włączanie rodzica do procesu podejmowania decyzji 

edukacyjno-zawodowych. 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

 
 

Plan ewaluacji zakłada określenie osób odpowiedzialnych, terminów, metod i kosztów działań. Program profilaktyczno 
– wychowawczy może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji. Pojawienie się nowych zagrożeń, sytuacji i zdarzeń 

spowoduje konieczność wdrożenia kolejnych elementów, czy strategii działania. Osobami biorącymi udział                 
w ewaluacji są wszyscy członkowie społeczności szkolnej. Monitoring przeprowadza pedagog szkolny wraz                 

z powołanym przez dyrektora zespołem ds. przeprowadzenia ewaluacji we współpracy z nauczycielami                             

i wychowawcami.  Zmiany w programie są zatwierdzane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. Ewaluacja programu 
przeprowadzana będzie w każdym kolejnym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-

profilaktycznego powołanego przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja 
badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana 

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 



SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE  

ROK SZKOLNY 2020/2023 

 

mgr Katarzyna Ryś 
 

St
ro

n
a4

8
 

1. Cele ewaluacji. 

 

        Ewaluacja kształtująca: 

1. uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu, 

2. poznanie trudności i braków, które występują w trakcie realizacji, 

3. określenie motywacji uczestników ewaluacji. 

        Ewaluacja końcowa: 

1.  dokonanie oceny w zakresie nabytej wiedzy i kompetencji wychowawczo-profilaktycznych,  

2. uzyskanie opinii o wartości realizowanego programu. 

 

2. Kryteria ewaluacji. 

Kryterium zgodności: 

1. zgodność programu z założonymi celami, 

2. zgodność celów z potrzebami adresatów programu. 

   Kryterium efektywności: 

1. weryfikacja efektów zamierzonych działań, 

2. ocena skuteczności realizacji programu, 

3.  zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych, 

4.  poprawa relacji i atmosfery w środowisku szkolnym, 

5.  wzrost kompetencji uczestników programu. 

 
3. Metody pozyskiwania informacji. 

 

       Metody ewaluacji ( bezpośrednie): 

1.   obserwacja, 

2.   analiza dokumentacji szkolnej, 
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3.  wywiady, 

4.  debaty i dyskusje, 

5.  analiza osiągnięć uczniów, 

6.  konsultacje z rodzicami, 

7. diagnoza i raporty, 

8. opinie, 

9.  samoocena ewaluowanej grupy. 

  Metody ewaluacji ( pośrednie): 

1.  ankiety, 

2.  kwestionariusze zadań, 

3. badania i techniki socjometryczne, 

4. sondaże, 

5. wypracowania uczniów. 

 
4. Opracowanie i prezentacja wyników ewaluacji. 

Dla sprawdzenia efektywności oddziaływań każdy prowadzący powinien dokonać ewaluacji i odpowiedzieć sobie na 

następujące pytania: 

1.Czy cele zajęć zostały osiągnięte? 

   -co o tym świadczy? 

   -co sprzyjało, co przeszkadzało w osiągnięciu celów? 

2. Jeśli cele zostały osiągnięte częściowo to: 

    -w jakim zakresie? 

    -co o tym świadczy? 

3. Co utrudniało, bądź uniemożliwiało osiągnięcie celów? 

4. Jeśli cele nie zostały zrealizowane w ogóle to: 
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    -co o tym zdecydowało? 

    -co o tym świadczy? 

5. Jakie założenia potwierdziły się w praktyce? 

6. Co w realizacji zadań było zaskoczeniem? 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą 

się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz 
corocznie dokonywanej ewaluacji. Okresowego podsumowania efektywności działań wychowawczo-profilaktycznych 

dokonuje w obrębie zespołu klasowego wychowawca, a do oceny całokształtu tych oddziaływań, powołany przez 
dyrektora szkoły, pedagog i doradca zawodowy. Wyniki ewaluacji są jawne i prezentowane w postaci sprawozdania. 

Po wdrożeniu programu, przeprowadza się jego ewaluację, a następnie korektę – modyfikację, tak, aby w kolejnym 
roku szkolnym osiągnąć zamierzone cele.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno - epidemiologicznymi, 

Policją w szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników 
chroniących oraz czynników ryzyka dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki. 
2. Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy 

    środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał 
    zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka. 

3. Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy 
    środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem  

    wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju zdrowia, 
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    bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 

4. Podstawę do podejmowania działalności wychowawczo - profilaktycznej stanowić będzie opracowywana w każdym 
roku szkolnym diagnoza. 

5. Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, w formie uchwalania Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego na bieżący rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna. 

6. Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.                                             
 

Program będzie realizowany przy współpracy z następującymi instytucjami: 

▪ Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1, 

▪ Centrum Informacji Zawodowej,     

▪ Komendą Miejską Policji, 

▪ Sądem, 

▪ Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 

▪ Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, 

▪ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowym w Częstochowie, 

▪ innymi placówkami oświatowymi i wszystkimi osobami i instytucjami chętnymi do współpracy przy realizacji 

programu.                                            

 

Pedagog Szkolny 

mgr Katarzyna Ryś 

 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie w dniu 30.09.2020r. 


