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1. Podstawowe kierunki na rok szkolny 2022/2023, czyli działania priorytetowe, opisano w sześciu punktach. 
 

1. Punkt pierwszy: wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

 

 Punkt drugi: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia 

w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

 Punkt trzeci: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

 

 Punkt czwarty: Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 

2023. 

 

 Punkt piąty: Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii 

Umiejętności 2030. 

 

 Punkt szósty: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i 

szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

  



2. Założenia programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 

Program wychowawczo – profilaktyczny jest zgodny ze statutem szkoły. Program ten został opracowany na podstawie refleksji nad 

środowiskiem wychowawczym szkoły, analizy jego problemów, diagnozy potrzeb oraz oceny możliwości szkoły i nauczycieli. Program 

wychowawczo - profilaktyczny i szkolny zestaw programów nauczania tworzą spójną całość i zawierają wymagania ujęte w postawie programowej 

kształcenia ogólnego. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły jak i każdego nauczyciela/pracownika. Program zakłada 

pracę wychowawczo - profilaktyczną uwzględniającą sferę psychiczną, społeczną, duchową i fizyczną ucznia. Program wychowawczo – 

profilaktyczny stwarza uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności życiowych, jest dostosowany do ich obecnych i przyszłych potrzeb, 

stymuluje kreatywność i inspiruje do rozwoju. Realizacja program ma się przyczynić do ograniczenia i likwidowania czynników ryzyka 

(jednostkowe, rodzinne, rówieśnicze, szkolne, środowiskowe), które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia. Program 

obejmuje jednocześnie stymulowanie, inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących i sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

stylowi życia ucznia/absolwenta. Opisane w programie działania wychowawczo - profilaktyczne uwzględniają następujące aspekty wychowania: 

wspomaganie naturalnego rozwoju młodzieży, kształtowanie sposobu myślenia zgodnego z ogólnie przyjętymi wartościami, kształtowanie postaw 

prospołecznych, profilaktykę, korekcję deficytów i urazów. Realizacja programu uwzględnia systematyczną współpracę z rodzicami uczniów jako 

najważniejszymi wychowawcami. Treści i działania wychowawczo - profilaktyczne programu są dostosowane do diagnozy potrzeb i problemów 

występujących w społeczności szkolnej, skierowane są do uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Program podlega ciągłej ewaluacji i 

modyfikacji. 



3. Diagnoza środowiska szkolnego. 

Diagnoza środowiska szkolnego dla potrzeb programu wychowawczo - profilaktycznego jest wynikiem analizy problemów i potrzeb 

środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile. Diagnozy dokonano w oparciu o analizę: dokumentacji szkolnej, 

także ze szkoły podstawowej, rozmów z uczniami prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga, rozmów z rodzicami, obserwacji 

zachowania uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wyników badań ankietowych prowadzonych w poprzednich latach, frekwencji 

szkolnej uczniów, informacji zwrotnych uzyskanych od instytucji (takich jak na przykład: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorzy sądowi, policja i straż miejska), diagnozy lokalnych zagrożeń w 

Pile (badania ESPAD), inicjatyw samorządu uczniowskiego. 

Czynniki ryzyka: 

Problemy zdrowotne, niepełnosprawność, problemy rodzinne, brak jednego z rodziców, przebywanie rodzica za granicą, negatywne wzorce 

w rodzinie, przemoc w rodzinie, niewystarczający nadzór, bezrobocie w rodzinie, problemy finansowe w rodzinie, ubóstwo, brak stabilizacji 

finansowej, przemoc rówieśnicza, niepowodzenia szkolne, przynależność do negatywnej grupy rówieśniczej, odrzucenie przez rówieśników, 

przeżycia traumatyczne, zmiana szkoły, środowiska, rozwód rodziców, śmierć członka rodziny, doświadczanie przemocy, dyskryminacja 

społeczna lub kulturowa, brak stawiania dziecku jasnych i wyraźnych oczekiwań co do jego zachowań, brak przekazywania reguł postępowania, 

brak rygorów lub też bardzo surowa dyscyplina, niekonsekwencja w wychowaniu, wysoki poziom konfliktów w rodzinie, brak bliskości pomiędzy 

rodzicami i dziećmi, tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu i innych środków odurzających, nadużywanie alkoholu, palenie 

papierosów przez rodziców i inne. 

Czynniki chroniące: 

Równowaga psychiczna, sprecyzowane wartości, poziom inteligencji powyżej przeciętnej, silna więź emocjonalna z rodzicami, 

zainteresowanie nauką szkolną, poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, przynależność do pozytywnej grupy, zdrowie, 

pozytywne usposobienie, zainteresowania, hobby, wysokie poczucie własnej wartości, wsparcie przyjaciół, rodziny, ustabilizowana sytuacja 

rodzinna, systematyczne rozmowy w rodzinie. 



4. Zadania i cele programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 

Priorytetowe zadania i cele szkoły: 

1. Dbanie o wszechstronny rozwój osobowy ucznia uwzględniający jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko 

rodzinne i kulturowe. 

2. Wpajanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów z zachowaniem sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i 

wolności, szacunku dla siebie i innych, czyli szeroko pojętych wartości humanistycznych. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur Europy i świata. 

4. Kształtowanie kultury osobistej we wszystkich jej aspektach oraz kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie 

i społeczeństwie. 

5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. 

6. Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspieranie ich w wyborze dalszej drogi życiowej. 

7. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, samodzielności i kreatywności myślenia oraz poczucia konieczności nieustannego kształcenia 

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

8. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych oraz kształtowanie postawy dialogu i umiejętności współdziałania. 

9. Integrowanie społeczności szkolnej. 

10. Systematyczna praca nad poprawą poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

11. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych. 

12. Promowanie zdrowego stylu życia. 

13. Profilaktyka uzależnień. 

14. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie. 

15. Utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój, takich jak: poczucie własnej wartości, zachowania 

asertywnego i wyznaczania sobie celów oraz umiejętność podejmowania właściwych decyzji. 

16. Podtrzymanie i pogłębienie wzajemnego zaufania w społeczności szkolnej. 



17. Ograniczenie zachowań problemowych występujących u uczniów, takich jak: wagary, obniżona motywacja do nauki, brak pomysłu na 

spędzanie wolnego czasu. 

18. Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy profilaktyki zagrożeń. 

19. Podtrzymanie i pogłębienie istniejącej współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych 

oraz nawiązanie nowych kontaktów. 

20. Podmiotowe traktowanie uczniów oraz indywidualizowanie procesów wychowawczych i dydaktycznych. 

21. Tworzenie w szkole życzliwej i przyjaznej atmosfery opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku. 

22. Upowszechnianie znajomości statutu szkoły oraz innych dokumentów regulujących jej działalność. 

23. Napiętnowanie złych zachowań i promowanie postaw godnych uczniów poprzez konsekwentne i jednolite przestrzeganie postanowień 

zawartych w statucie oraz innych dokumentach obowiązujących w szkole. 

24. Dobór tematyki godzin wychowawczych, metod i form pracy z uczniami w zależności od ich zainteresowań i potrzeb. 

25. Realizacja programów profilaktycznych i preorientacji zawodowej. 

26. Opieka nad uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

27. Tworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

28. Zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, projektach, zawodach i turniejach sportowych oraz prezentacja 

ich osiągnięć na forum szkoły. 

29. Uczestnictwo w życiu kulturalnym dzięki wspólnym wyjściom do teatru, kina, muzeum oraz organizowanie imprez kulturalnych w szkole. 

30. Rozwijanie postaw empatycznych poprzez udział w wolontariacie, akcjach charytatywnych i zachęcanie do pomocy koleżeńskiej. 

31. Tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej i aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły. 

32. Rozwijanie postaw patriotycznych poprzez eksponowanie na różnych lekcjach dorobku i historii narodu polskiego oraz udział uczniów 

w obchodach świąt państwowych i rocznic. 

33. Promowanie zdrowego stylu życia i wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko i otaczającą przyrodę. 

34. Organizowanie zajęć integracyjnych dla pierwszoklasistów, rajdu szkolnego, wycieczek, dyskotek, studniówek, spotkań wigilijnych i innych 

imprez integrujących społeczność szkolną. 



35. Pielęgnowanie tradycji szkoły, dbanie o jej wizerunek i promocję w środowisku lokalnym. 

36. Współpraca z rodzicami i zachęcanie ich do aktywnego udziału w życiu szkoły. 

37. Współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi podmiotami wspierającymi szkołę w procesie wychowania młodzieży. 

38. Profilaktyka COVID – 19. 



Model wychowanka - absolwenta. 

Celem działań wychowawczo - profilaktycznych dyrekcji i pracowników szkoły jest, aby nasi uczniowie i absolwenci byli: 

 postępujący według ogólnoprzyjętych norm etycznych i społecznych, 

 przygotowani do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, wolności praw człowieka, tolerancji, sprawiedliwości, 

 wrażliwi na potrzeby innych, 

 tolerancyjni i szanujący poglądy innych ludzi, 

 szanujący i pielęgnujący demokrację, dziedzictwo narodowe, wartości i tradycje, 

 odpowiedzialni za środowisko i przyrodę, 

 otwarci na potrzeby innych, 

 aktywnie uczestniczący w życiu społecznym, 

 krytyczni wobec siebie i otaczającej ich rzeczywistości, 

 zmotywowani do pracy nad sobą, 

 zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji, 

 zmotywowani do dalszej edukacji i otwarci na wiedzę, 

 kreatywni i potrafiący dostosować się do szybko zachodzących zmian technologiczno-cywilizacyjnych, 

 prezentujący wysoką kulturę osobistą, 

 dbający o własne zdrowie. 



Model i zadania wychowawcy klasowego. 

Wychowawca klasy pełni kluczową rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest opiekunem, autorytetem, doradcą i przewodnikiem 

swoich wychowanków. Powinien być animatorem życia społecznego klasy oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu spraw konfliktowych 

między uczniami oraz między uczniami i dorosłymi. Wychowawca powinien organizować środowisko wychowawcze klasy, integrować zespół 

klasowy, dbać o dobre wzajemne relacje między uczniami, kształtować właściwy stosunek do nauki i innych obowiązków ucznia, rozwijać 

aktywność społeczną uczniów, inspirować i wspomagać działania zespołowe, uczyć właściwej organizacji czasu wolnego. Wychowawca powinien 

być doradcą oraz arbitrem w sprawach uczniowskich. Powinien współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz pedagogiem szkolnym 

i innymi specjalistami realizującymi zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Powinien analizować przyczyny niepowodzeń w 

nauce i trudności wychowawczych uczniów swojej klasy oraz planować środki zaradcze. Wychowawca powinien: być rzecznikiem interesów 

uczniów w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem zajęć w klasie, wyjaśniać ewentualne problemy związane ze sprawdzaniem ich 

osiągnięć edukacyjnych przez nauczycieli, dbać o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły i badać przyczyny opuszczania przez nich zajęć, 

interesować się stanem zdrowia uczniów i porozumiewać się w tych sprawach z pielęgniarką szkolną oraz z rodzicami dzieci. Wychowawca 

wspiera wychowawczą funkcję rodziny ucznia, przekazuje pożądane wartości i wzorce postępowania. 

Nauczyciel - wychowawca powinien być: 

 komunikatywny, 

 kompetentny, 

 sprawiedliwy, 

 konsekwentny, 

 wymagający, 

 dobrym organizatorem, 

 zorientowany w sytuacji rodzinnej ucznia, 

 kulturalny, 

 empatyczny, 



 opiekuńczy, 

 dobrym przykładem do naśladowania. 

Zadania wychowawcy klasy: 

 zapoznaje uczniów z podstawową dokumentacją szkoły (Statutem Szkoły, Planem pracy szkoły, Programem Wychowawczo - Profilaktycznym, 

Programem realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego), 

 planuje i realizuje zadania wychowawcy klasy, 

 posiada rzetelną wiedzę na temat sytuacji wychowanków, 

 współpracuje z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w szczególnie trudnych przypadkach, 

 integruje klasę i dba o dobrą atmosferę wśród uczniów, 

 współpracuje z rodzicami wychowanków, 

 w procesie dydaktyczno - wychowawczym współpracuje z pedagogiem szkolnym, 

 prawidłowo prowadzi dokumentację klasy. 

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego. 

Pedagog szkolny podejmuje działania na rzecz uczniów we współpracy z rodzicami, nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

Pedagog szkolny jest rzecznikiem ucznia, a zadania pedagoga odzwierciedlają specyfikę szkoły i potrzeby środowiska. 

Pedagog i psycholog: 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły.  

2.  Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i 

ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. 

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. 



4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. 

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. 

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.  

8. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

 rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Współtworzenie środowiska szkolnego. 

10. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 i wojną w 

celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy oraz w sytuacji stanu wojny za wschodnią granicą Polski. 

11. Podejmowanie działań w celu zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych. 

12. Wspieranie w razie potrzeby działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli. 

13. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań wychowawczo - profilaktycznych. 

14. Współpraca w razie potrzeby z samorządem szkolnym. 

 

Zadania pedagoga specjalnego. 

1. Współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

 rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu 

szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.), 



 prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

 rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

 określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia; 

2. Współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

 rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

 dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości 

psychofizycznych, 

 doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz w § 5 wymienionego rozporządzenia; 

6. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych dla 

pedagoga specjalnego. 



7. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły. 

8. Udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. 

10. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. 

11. Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia, 

12. Prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, 

 

Współpraca z rodzicami. 

Szkoła (nauczyciel), by mieć szansę na dobre wychowanie ucznia, na jego rozwój, pielęgnowanie wartości ogólnoludzkich, by mieć autorytet, 

musi tworzyć płaszczyznę porozumienia z rodzicami, musi zdobyć zaufanie rodziców, czasem przezwyciężyć ich niechęć i bierność. Wychowawca 

- nauczyciel współpracując z rodzicami uczniów przyczynia się do powstania wielu pozytywnych wartości. Pozytywne relacje stanowią fundament 

pod coraz lepszy kontakt i współpracę. 

Formy współpracy z rodzicami: 

1. Organizowanie przez szkołę zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi - zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

2. Umożliwienie indywidualnych spotkań z wychowawcą/nauczycielami. 



3. Zapraszanie rodziców na ważniejsze wydarzenia szkolne (Święto Szkoły). 

4. Działania o charakterze informacyjno-doradczym. 

5. Umożliwienie integrowania środowiska rodzinnego ze szkołą (pomoc w wycieczce, pieczenie ciast). 

6. Umożliwienie udziału rodziców w uroczystościach, nieformalnych spotkaniach (pikniki, Święta). 

7. Udział rodziców w badaniach ankietowych mających na celu określenie jakości pracy szkoły. 

8. Prowadzenie pedagogizacji dla rodziców. 

9. Możliwość skorzystania ze wsparcia pedagoga szkolnego. 

10. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym. 

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

W przypadku występowania trudności wychowawczych nauczyciel zgłasza problem wychowawcy klasy, który kontaktuje się 

z rodzicem/opiekunem prawnym. Jeżeli podejmowane działania nie przynoszą efektów, wychowawca/nauczyciel kontaktuje się z pedagogiem, 

który podejmuje dalsze działania. W szczególnie trudnych sytuacjach dyrektor szkoły ich wspiera i ingeruje w rozwiązanie problemu. Szczegółowe 

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych zawarte są w oddzielnym dokumencie i zostały omówione podczas posiedzenia rady 

pedagogicznej. 

Ceremoniał i tradycje szkoły. 

Nasz zespół szkół posiada sztandar i własny ceremoniał. Do ceremoniału szkoły należy organizowanie uroczystego ślubowania uczniów klas 

I podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Oficjalne uroczystości: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie 

uczniów klas I oraz ślubowanie uczniów pierwszych klas policyjnych, pożegnanie absolwentów oraz obchody ważnych rocznic upamiętniających 

historyczne wydarzenia w dziejach narodu polskiego odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego i rozpoczynają się hymnem państwowym. 

Ślubowanie na Sztandar Szkoły 

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa za dobre imię szkoły, wierni dążeniom Rzeczypospolitej Polskiej - my uczniowie 

Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile  

Ślubujemy: 



1. Zachować postawę godną spadkobierców tradycji wielu pokoleń Polaków. 

Ślubujemy! 

2. Systematycznie i pilnie zdobywaną wiedzą przygotować się do pracy zawodowej i czynnego uczestnictwa w budowie przyszłości naszego 

kraju. 

Ślubujemy! 

3. Unikać w swoim postępowaniu wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności ucznia. 

Ślubujemy! 

4. Okazywać na każdym kroku miłość i szacunek dla swoich rodziców. 

Ślubujemy! 

5. Szanować przyrodę oraz wspólnie wypracowane dobro ludzi. 

Ślubujemy! 

6. Poznawać i propagować piękno Ziemi Pilskiej. 

Ślubujemy! 

7. Szanować i uznawać tych, którzy pracują nad naszymi umysłami i charakterami. 

Ślubujemy! 

8. Wierność postępowym ideom Komisji Edukacji Narodowej. 

Ślubujemy! 

9. Ślubujemy wierność i poszanowanie Sztandarowi Szkoły. 

Ślubujemy! 

11. Z młodzieńczym zapałem i wolą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wszystkie wysiłki dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej. 

Ślubuje! 



5. Formy i sposoby realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego. 

1. Realizacja godzin do dyspozycji wychowawcy klasy. 

2. Realizacja programu nauczania poszczególnych przedmiotów. 

3. Udział klas w projektach. 

4. Udział klas w warsztatach, prelekcjach, programach, konferencjach, obchodach. 

5. Uroczyste programy okolicznościowe. 

6. Wolontariat. 

7. Seanse filmowe, wyjścia do muzeum, BWA, wycieczki, Studniówki. 

8. Olimpiady, konkursy przedmiotowe i zawodowe. 

9. Imprezy o charakterze sportowym. 

10. „Dni otwarte” szkoły.  

11. Spotkania z sędziami, doradcą zawodowym, policjantem, pracownikiem służb mundurowych, pracownik socjalnym. 

12. Spotkania z rodzicami. 



6. Treści wychowawczo - profilaktyczne oraz harmonogram ich realizacji. 

Sfera fizyczna. 

Obszar: Zdrowie i edukacja zdrowotna (kształtowanie postaw prozdrowotnych). 

Cele szczegółowe 

 

Sposoby i formy realizacji Termin realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

 

Promocja zdrowego stylu życia 

 

 Pogadanki na lekcjach biologii oraz godzinach  

      d/d wychowawcy klasy na temat higieny osobistej 

      wieku dojrzewania. 

 

  Uświadomienie uczniom własnej odpowiedzialności za 

ochronę swojego zdrowia. 

  

 Lekcje na temat prawidłowego  

       odżywiania się, zaburzeń odżywiania (anoreksja, 

       bulimia). 

 

 Lekcje d/d wychowawcy klasy nt. zdrowego 

       stylu życia. 

        

 Lekcje dotyczące dbałości o higienę psychiczną, 

 

 Prowadzenie edukacji na temat HIV/AIDS,  

 

 Olimpiada HIV/AIDS, 

                                               

 Organizowanie zawodów sportowych,  

       rajdów,  

 

 Organizacja wycieczek itp. 

 

 

wrzesień 

 

cały rok szkolny 

 

Według programu 

cały rok szkolny 

listopad,  

grudzień, 

cały rok szkolny, 

 

 

listopad/grudzień 

 

Według 

harmonogramu 

 

maj, czerwiec, 

nauczyciel biologii, 

wychowawcy 

nauczyciel biologii, 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

 

nauczyciel biologii 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

nauczyciel biologii, 

pielęgniarka   

 

 

 

 

nauczyciel biologii, 

 

nauczyciele w. f. 

 

wychowawcy 



 

 

 Prowadzenie edukacji na temat prozdrowotnych postaw 

w sytuacji wprowadzenia zdalnej nauki ( PRZY 

BIURKU BEZ BÓLU- komputerowe stanowisko pracy, 

ćwiczenia dla siedzących) 

 

 

 

 

 

wrzesień,  

cały rok 

kierownicy 

wycieczek,  

wychowawcy, 

nauczyciele w-f, 

informatyki 

 

Profilaktyka schorzeń 

nowotworowych 

 Organizacja Powiatowych Obchodów Dnia Zdrowia 

Piersi, 

 Organizacja Marszu Zdrowia, 

 

 Prowadzenie edukacji w zakresie profilaktyki schorzeń 

nowotworowych 

październik 

 

 

październik 

 

 

cały rok szkolny,  

marzec, 

zgodnie 

rozkładem 

materiału 

 

pedagog, 

 

pedagog,  

 

wychowawcy 

pedagog     

nauczyciel biologii, 

pielęgniarka szkolna 

Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem 
 Nauka radzenia sobie ze stresem oraz  

depresją/psychospołeczne skutki COVID – 19, wpływ 

izolacji na psychikę (na godz. d/d wychowawcy)    

   

 Warsztaty „Jak sobie radzić ze stresem” dla klas I 

 

 Rozpoznawanie problemów ucznia  

      wynikających ze stresu poprzez  

      obserwację oraz rozmowy z uczniami,                  

      rodzicami i nauczycielami,   

 

 Umożliwienie korzystania z pomocy  

       psychologa, 

 

 Udzielanie wsparcia uczniom będącym  

 cały rok szkolny,  

w szczególności 

pierwszy semestr 

 

cały rok szkolny,  

 

 

 

 

cały rok szkolny,  

 

 

 

cały rok szkolny,  

 

wychowawcy 

 pedagog                                       

 

wszyscy nauczyciele 

                       

pedagog, 

pedagog,                  

wychowawcy, 

nauczyciele,                                                          



       w trudnych życiowo sytuacjach,  

 

 

 Indywidualne podejście do ucznia             

      w procesie nauczania,   

 

 Stałe monitorowanie frekwencji  

       ucznia i jego osiągnięć szkolnych  

       i adekwatne reagowanie 

  

 Rozpoznawanie problemów ucznia wynikających ze 

stresu podczas pisania egzaminów zewnętrznych 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie poprzez 

obserwację oraz rozmowy z uczniami, rodzicami                

i nauczycielami,   

 

 

 

cały rok szkolny,  

 

cały rok szkolny,  

 

 

cały rok szkolny  

 

wychowawcy,  

wszyscy 

nauczyciele,  

rodzice  

  nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

                                                

Bezpieczeństwo w codziennym 

życiu  

 Zajęcia na temat udzielania I pomocy podczas lekcji 

EDB, 

 Konferencja „Bezpieczeństwo na drodze”,  

 Edukacja w zakresie bezpiecznego wypoczynku 

realizowana podczas lekcji d/d wychowawcy klasy, 

 Uświadomienie uczniom własnej odpowiedzialności za 

swoje bezpieczeństwo podczas wakacji poprzez 

pogadanki wychowawców oraz informację pedagoga na 

stronie internetowej szkoły, 

 Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa związanymi    

z COVID - 19 

cały rok 

 

marzec 

 

czerwiec, 

 

czerwiec, 

 

 

 

 

wrzesień, 

 

Nauczyciel EDB 

pedagog, 

wychowawcy 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Profilaktyka schorzeń 

społecznych. 

 Poznanie czynników ryzyka zachorowań i czynników 

chroniących (cukrzyca,  choroby zakaźne, gruźlica, 

cały rok 

 

wychowawcy, 

nauczyciel biologii 



choroby sercowo-naczyniowe, nerwice) podczas lekcji 

biologii, przyrody i godzin d/d wychowawcy klasy  

 Zajęcia na temat Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy 

Nerwowej (program edukacyjny „ Już teraz możesz 

zadbać o zdrowie swojego dziecka” ) realizowany  w 

klasach II LO 

 Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń 

w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania 

(anoreksja, bulimia), zagrożenia związane z 

nadużywaniem ogólnodostępnych leków w I, II, III klasie 

szkoły branżowej; 

 Zajęcia na temat ergonomii w życiu i procesach 

logistycznych. 

zgodnie 

rozkładem 

materiału 

 

zgodnie 

rozkładem 

materiału 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

I semestr 

 

 

nauczyciel biologii 

 

wychowawcy 

pielęgniarka szkolna  

 

 

nauczyciel BHP 

Kształtowanie konstruktywnych, 

sprzyjających zachowaniu 

zdrowia sposobów organizacji 

czasu wolnego. 

 Wskazanie właściwych, sprzyjających zachowaniu 

zdrowia i dających zadowolenie możliwości spędzania 

wolnego czasu podczas zajęć d/d wychowawcy klasy. 

cały rok szkolny wychowawcy 

Uświadomienie znaczenia 

aktywnego wypoczynku dla 

zdrowia  

 Pogadanki na temat wpływu aktywności fizycznej  

na stan zdrowia człowieka podczas lekcji w-f, biologii 

oraz lekcji d/d wychowawcy, (zwłaszcza w sytuacji 

nauczania zdalnego) 

 

cały rok 

 

zgodnie 

rozkładem 

materiału 

 

wychowawcy 

nauczyciele w- f, 

nauczyciel biologii 

Kształtowanie właściwych postaw 

związanych z ochroną środowiska 

i wychowanie człowieka 

świadomego znaczenia 

środowiska dla zdrowia oraz 

przyjaznego środowisku 

 

 Gazetki okolicznościowe, 

 Włączanie się w akcje proekologiczne ogólnopolskie i 

regionalne np. sprzątanie świata, 

 Lekcje wychowawcze – realizacja tematyki związanej  

z ochroną środowiska, uwrażliwienie na potrzebę 

dbałości o środowisko np. segregacja odpadów, 

 Wycieczki edukacyjne podczas zajęć lekcyjnych. 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 



 Konkurs na najładniejszą pracownię, 

 Dbanie o czystość i estetykę szkoły oraz terenu wokół 

szkoły. 

 

 Zajęcia na temat ekologii w procesach logistycznych 

cały rok szkolny komisja 

wszyscy pracownicy 

szkoły, nauczyciele 

dyżurujący    

nauczyciele: 

przedmiotów 

logistycznych 

 

 



Sfera psychiczna. 

Obszar: Bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych (funkcjonowanie społeczne, dbałość o bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań 

ryzykownych, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej). 

Cele szczegółowe 

 

Sposoby i formy realizacji Termin realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

 

Diagnoza specyfiki 

funkcjonowania 

psychospołecznego 

i emocjonalnego. 

 

 Ankieta rozpoznania wychowawczego  

 Obserwacja i spostrzeżenia wychowawcy 

 Rozmowy z uczniami 

 Obserwacja zachowań uczniów przez nauczycieli 

  Rozmowy z rodzicami uczniów,                        

 

wrzesień, 

cały rok szkolny, 

cały rok szkolny, 

cały rok szkolny, 

 

 

Pedagog, psycholog 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

rodzice, pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy klas, 

 

Zebranie informacji na temat 

specyficznych problemów 

edukacyjnych uczniów. 

 Analiza dokumentacji ucznia 

 Prowadzenie wywiadów z uczniami, rodzicami, 

nauczycielami. 

 Analiza dokumentacji ucznia w związku z 

dostosowaniem wymagań do egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

 

wrzesień, 

cały rok szkolny 

wychowawca, 

pedagog, 

nauczyciele 

Zebranie informacji o uczniach z 

rodzin dysfunkcjonalnych.  
 Rozmowa z uczniami, rodzicami, wychowawcami, 

nauczycielami. 

wrzesień, 

cały rok szkolny 

pedagog 

wychowawcy klas 

Pomoc uczniowi w 

przezwyciężeniu problemów 

szkolnych  

i osobistych  

 Rozmowy indywidualne z uczniami, 

  Współpraca wychowawcy i nauczyciela z 

pedagogiem szkolnym, 

  Współpraca z nauczycielami, 

cały rok szkolny 

 

 

 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

rodzice  

 



  Współpraca z rodzicami, 

  Współpraca z kuratorami sądowymi, 

  Współpraca z placówkami działającymi 

           na rzecz dziecka i jego rodziny (PCPR, MOPS) 

 Organizacja udzielania pomocy 

           psychologiczno – pedagogicznej 

           dla uczniów 

 Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- 

           Psychologiczną 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

rodzice 

Organizacja udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów 

 

 Organizacja udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów 

 Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- 

Psychologiczną, 

 Rozmowy indywidualne z uczniami,  

 pomoc w trudnej sytuacji,  

 kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje. 

cały rok szkolny 
pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

rodzice 

Objęcie indywidualną opieką 

uczniów mających trudności 

adaptacyjne w sferze kontaktów 

społecznych, zagrożonych 

patologią, mających trudną 

sytuację bytową 

 Rozmowy indywidualne z uczniami 

 Współpraca z MOPS, policją 

 Współpraca z rodzicami 

w razie potrzeby Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

rodzice  

 

Zapoznanie uczniów 

 z obowiązującymi dokumentami 

 

 Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych 

ze: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo- 

Profilaktycznym,  

  Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,                                                               

regulaminami  pracowni  

 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi,                                                           

 

 Zapoznanie z zasadami oceny zachowania  

 Zapoznanie z zasadami usprawiedliwiania 

wrzesień 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

 

 

 

 

 



nieobecności na zajęciach oraz karami statutowymi za 

nieusprawiedliwione godziny 

 

 

Dbałość o wysoką frekwencję i 

dyscyplinę 

 

 Przedstawienie uczniom konsekwencji wynikających z 

opuszczania zajęć lekcyjnych oraz korzyści z 

systematycznego uczęszczania na lekcje. 

 Sprawdzanie obecności uczniów na każdej lekcji,   

 Systematyczna comiesięczna analiza frekwencji w 

klasie 

 Punktualne zaczynanie i kończenie zajęć,    

 Współpraca z rodzicami (zwrócenie  

uwagi rodziców i uczniów na związek problemu 

absencji z wynikami nauczania),  

 Dostrzeganie drobnych postępów osiągnięć uczniów, 

którzy mają problem z frekwencją,  

 Wyróżnianie uczniów oraz klas z najwyższą 

frekwencję 

 Promowanie wzorowych postaw uczniowskich, 

 Stosowanie sankcji regulaminowych wobec uczniów 

naruszających regulamin (kary statutowe) 

 Zawieranie kontraktów z uczniami o niskiej 

frekwencji w obecności pedagoga, wychowawcy, 

rodzica. 

 Przedstawienie uczniom konsekwencji wynikających z 

opuszczania praktyki zawodowej oraz korzyści z 

systematycznego uczęszczania na praktykę zawodową 

do pracodawców. 

 Punktualne zaczynanie i kończenie zajęć praktyki 

zawodowej.   

 Współpraca z pracodawcami. 

 

wrzesień, 

cały rok szkolny 

dyrektor, pedagog 

wychowawcy,  

 

nauczyciele, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

 

wychowawcy, 

dyrektor, 

wychowawcy, 

wychowawcy, 

wychowawcy, 

pedagog, rodzice 

 

opiekun praktyk 

 

Angażowanie uczniów w 

przedsięwzięcia szkolne 
 Samorząd Uczniowski, 

 Projekty, 

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele 

 



 Programy okolicznościowe, 

 Wolontariat,  

 Schola szkolna, 

 Zajęcia sportowe,  

 Konkursy,  

 Zajęcia pozalekcyjne 

 Koła zainteresowań.  

 Promowanie postaw proeuropejskich                                   

- Szkolny Klub Europejski 

 Bractwo logistyczne 

 Dni logistyka 

 szkolne koło PCK (honorowe krwiodawstwo) 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeby 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

Opiekun                                     

i członkowie SKE, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

 

 

 

 

 

opiekunowie koła 

Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa 
 Wprowadzenie procedury funkcjonowania szkoły w 

czasie pandemii COVID - 19 

 Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo 

uczniów w drodze do i ze szkoły podczas godzin d/d 

wychowawcy klasy,  

 Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo uczniów w 

szkole podczas godzin d/d wychowawcy klasy,  

 Szkolenia bhp dla kadry, 

 Dyżury nauczycieli podczas przerw w zajęciach 

lekcyjnych,  

 Monitoring 

 Konferencja „Bezpieczeństwo w sieci” 

 Konferencja „Bezpieczeństwo na drodze” 

wrzesień,  

cały rok szkolny 

dyrektor 

wychowawcy  

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

Uświadamianie skutków 

zdrowotnych ryzykownych, 

niebezpiecznych 

zachowań na lekcjach, zajęciach z 

w.f., przerwach oraz w szatni. 

 Uświadomienie uczniom potrzeby noszenia maseczek, 

mycia oraz dezynfekcji rąk, a także utrzymania 

dystansu społecznego w sytuacji epidemii COVID - 19 

wrzesień,  

październik  

cały rok szkolny 

dyrektor,  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

psycholog 



 Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi 

na terenie szkoły, 

 Przedstawienie uczniom konsekwencji 

dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia 

własnego bądź innych (zachowania agresywne, 

palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie 

substancji psychoaktywnych). 

 Wyciąganie konsekwencji za łamanie regulaminów 

obowiązujących w szkole. 

 Kontrakty z uczniami łamiącymi zasady. 

 

Ukazywanie skutków 

zdrowotnych niebezpiecznych 

sposobów odżywiania  

 Zapoznanie z kreowanymi przez mass media 

stereotypami piękna,  

 Zapoznanie z niebezpieczeństwem anoreksji, bulimii 

oraz możliwościami uzyskania pomocy w przypadku 

takich problemów 

 

podczas godzin 

d/d wychowawcy 

klasy 

podczas lekcji 

biologii 

wychowawcy,  

 

nauczyciel biologii 

Zapoznanie z bezpiecznym 

sposobem ewakuacji szkoły oraz 

sposobem zachowania się 

w sytuacji zagrożenia zdrowia lub 

życia. 

 Zapoznanie z planem ewakuacji szkoły, 

 Organizacja próbnych ewakuacji 

 Zapoznanie z zasadami zachowania 

się w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 

 

Październik 

 

Według planu 

wychowawcy 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciel EDB 

Nabywanie umiejętności 

zachowania się w przypadkach 

kontaktu z przedmiotami 

niebezpiecznymi 

 Omawianie potencjalnych sytuacji kontaktu 

z przedmiotami niebezpiecznymi (broń, petardy, 

niewybuchy, substancje toksyczne i inne) podczas 

lekcji z EDB. 

 Omówienie konsekwencji nieprawidłowego 

postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi 

podczas lekcji z EDB. 

 Pogadanki w okresie największego zainteresowania 

młodzieży z artykułami pirotechnicznymi (Sylwester) 

podczas lekcji d/d wychowawcy klasy. 

okresowo Wychowawcy 

 

 

 

nauczyciel EDB 

 

 

nauczyciel EDB 



Powiadamianie o sytuacjach 

nagłych, wypadkach osób 

kompetentnych. 

 Eksponowanie w widocznym miejscu telefonów 

alarmowych. 

 Spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej 

i ratownictwa medycznego. 

cały rok 

według potrzeb 

 

 

dyrektor 

pedagog, 

wychowawcy 

Podejmowanie działań 

dla ochrony i poszanowania 

zdrowia własnego i innych – 

kreowanie negatywnego stosunku 

do używek i substancji 

odurzających.  

 

Tworzenie bezpiecznego, 

wolnego od uzależnień 

środowiska wychowawczego 

szkoły. 

 

Edukacja młodzieży w zakresie 

konsekwencji zachowań 

ryzykownych typu: palenie 

tytoniu, używanie alkoholu, 

używanie środków 

psychoaktywnych, wczesna 

inicjacja seksualna 

 Przeprowadzenie badań ankietowych nt. uzależnień 

 Dostarczanie informacji o środkach uzależniających 

i mechanizmach ich działania podczas warsztatów na 

temat uzależnień. 

 Rzetelne przedstawienie wpływu alkoholu, tytoniu             

i napojów energetyzujących na zdrowie człowieka. 

 Wpływ narkotyków i dopalaczy na zdrowie 

i funkcjonowanie człowieka,  

 Rozpoznawanie przyczyn, dla których ludzie sięgają 

po środki uzależniające. 

 Nauka asertywności, przeciwstawiania naciskowi 

grupy rówieśniczej, radzenie sobie w sytuacjach 

trudnych i umiejętność szukania pomocy. 

 Zapoznanie uczniów z zapisami statutu  

 Indywidualne konsultacje pedagogiczno-

psychologiczne dla uczniów. 

 Przedstawienie regulaminu szkoły dotyczącego zakazu 

używania środków uzależniających oraz 

opuszczania szkoły podczas zajęć lekcyjnych, 

 Systematyczne kontrole boiska, toalet i pomieszczeń 

szkoły w ramach dyżurów nauczycieli,   

  Reagowanie na przebywanie w szkole osób obcych, 

nie będących uczniami, rodzicami uczniów lub 

zaproszonymi gośćmi. 

 Gazetki tematyczne nt. palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych,  

 Światowy dzień walki z HIV/AIDS. 

 Realizacja profilaktyki uzależnień od alkoholu,  

nikotyny, narkotyków i dopalaczy,  

 

według potrzeb  

 

według planu 

warsztatów 

realizowanych 

przez specjalistów 

spoza szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

Wrzesień 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

według planu 

grudzień 

według planu 

 

 

według planu 

wychowawcy, 

pedagog 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

 

pedagog 

 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele 

dyżurujący 

 

nauczyciele 

dyżurujący 

nauczyciele 

przedmiotów 

nauczyciel biologii 

wychowawcy 



 Prowadzenie na godzinach wychowawczych 

pogadanek nt. zachowań asertywnych, obejrzenie 

filmu „Asertywność”.  

 Kształtowanie postawy zrozumienia i 

konstruktywnego wspomagania ludzi żyjących 

z HIV/AIDS poprzez pogadanki na godzinie d/d 

wychowawcy klasy oraz lekcji biologii. 

 Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych z 

zasadami skutecznej komunikacji,   

 Kształtowanie postawy świadomego                                

i odpowiedzialnego rodzicielstwa na lekcji przyrody i 

biologii.                                             

                                         

 

 

 

 

 

 

 

według planu 

 

zgodnie 

rozkładem 

materiału 

 

 

 

nauczyciel biologii 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciel biologii 

Uświadomienie skutków różnych 

uzależnień. 

Zapoznanie z niebezpieczeństwem uzależnienia   

od gier komputerowych, telewizji, Internetu, telefonu 

komórkowego, pornografii, hazardu 

Warsztaty „Zagrożenia w sieci”. 

Konferencja „Bezpieczeństwo w sieci” 

 

według potrzeb 

 

według planu 

marzec 

wychowawcy 

 

 

dyrektor, pedagog, 

psycholog 

 



Sfera społeczna. 

Obszar: Kształtowanie postaw społecznych (kształtowanie umiejętności społecznych, kształtowanie człowieka kulturalnego, wykształconego, 

przygotowanego do kontynuacji nauki, świadomego obywatela, Europejczyka, obywatela Świata oraz współpraca z rodzicami uczniów). 

Cele szczegółowe 

 

Sposoby i formy realizacji Termin realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Kształtowanie umiejętności 

społecznych, umiejętności 

komunikowania się,  zachowań 

asertywnych 

 Lekcje wychowawcze dotyczące umiejętnego prowadzenia 

dyskusji, zasad zachowania podczas nauczania zdalnego 

poprzez platformę TEAMS 

 Zajęcia warsztatowe nt. komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej,  

 Obejrzenie  filmu  „Asertywność” 

Zgodnie z 

tematyką godzin 

wychowawczych, 

 

 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Wychowanie w duchu 

poszanowania godności drugiego 

człowieka i tolerancji dla 

odmienności światopoglądowej, 

religijnej, narodowej, kulturowej 

 

 Lekcje wychowawcze poświęcone tolerancji. 

 Program „Prawa człowieka, prawa Dziecka” 

 

Zgodnie z 

tematyką godzin 

wychowawczych 

 

Grudzień 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

 

Pedagog szkolny 

Rozwijanie wartości związanych 

z rodziną, miłością i przyjaźnią 
 Lekcje wychowawcze poświęcone: 

       roli rodziny, miłości, przyjaźni. 

 Zwracanie uwagi na aspekt miłości i przyjaźni na 

lekcjach języka polskiego 

 

Zgodnie z 

tematyką godzin 

wychowawczych 

 

Zgodnie z 

tematyką zajęć z 

języka polskiego 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Nauczyciele języka 

polskiego 

Kształtowanie człowieka 

świadomie uczestniczącego w 

kulturze 

 Zachęcanie uczniów do udziału w  

      różnego rodzaju przedsięwzięciach   

      kulturalnych. 

 Wyjście z uczniami na wystawy w BWA 

 Wyjazd do teatru 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Według 

możliwości  

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 



Kształtowanie nawyku 

kulturalnego zachowania się w 

klasie, w szkole, w miejscach 

publicznych 

 Omówienie zasad kulturalnego zachowania się w różnych 

sytuacjach życiowych podczas zajęć d/d wychowawcy 

  Reagowanie na przejawy niekulturalnego zachowania się 

w szkole i poza szkołą 

  Wskazywanie alternatywnych (kulturalnych) sposobów 

zachowania się w szkole i poza szkołą 

 Omówienie zasad kulturalnego zachowania się podczas 

odbywania praktyki zawodowej 

 

 

Zgodnie z 

tematyką godzin 

wychowawczych 

 

 

 

 

 

wrzesień 

 

Dyrektor  

Wychowawcy  

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

Opiekun praktyk 

 

Kształtowanie postaw tolerancji i 

zrozumienia wobec inności 
 Akceptacja inności, dyskusja podczas godziny d/d 

wychowawcy 

 Zwracanie uwagi na aspekt tolerancji podczas realizacji 

odpowiednich tematów z języka polskiego i innych 

przedmiotów 

Zgodnie z 

tematyką godzin 

wychowawczych 

 

Zgodnie z 

tematyką 

przedmiotów 

 

Wychowawca 

 

 

Nauczyciele 

Kształtowanie postawy niesienia 

bezinteresownej pomocy 
 Dostarczenie wiedzy n/t wolontariatu, honorowego 

krwiodawstwa - angażowanie uczniów do czynnego  

      udziału w działaniach wolontariatu, szkolnego koła PCK 

 Promowanie uczniów zaangażowanych w działalność 

charytatywną poprzez wpisy w dziennikach oraz 

uwzględnianie tej działalności przy ocenie zachowania 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

opiekunki 

wolontariatu 

szkolnego, 

opiekunowie koła 

PCK, 

nauczyciele, 

 

pedagog, psycholog 

 

wychowawcy 

 

Kształtowanie człowieka 

wrażliwego na potrzeby innych  
 Udział w różnych okresowych akcjach charytatywnych 

organizowanych przez szkołę 

  Praca w wolontariacie 

 Zwracanie uwagi na potrzeby osób chorych oraz 

niepełnosprawnych podczas lekcji biologii, logistyki 

fryzjerstwa, zajęć d/d wychowawcy klasy 

Proces ciągły 

 

Okresowo 

 

 

Według programu 

Dyrektor 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

Pedagog  

Psycholog  

Wychowawca, 



 Włącznie się w działania szkolnego koła PCK                         

( propagowanie honorowego krwiodawstwa) 

 Praca w Szkolnym Klubie Europejskim 

 

 

Cały rok szkolny 

Nauczyciele: 

biologii, 

przedmiotów 

logistycznych, 

fryzjerstwa 

opiekunowie koła 

PCK 

 

Kształtowanie wzorców kultury 

bycia i stosunku do drugiego 

człowieka oraz zwierząt. 

 Lekcje wychowawcze poświęcone kulturze osobistej oraz 

kulturze języka,  

 Konsekwentne reagowanie na wulgaryzmy, 

nieodpowiednie zachowanie się ucznia a także akty 

niszczenia mienia wspólnego,  

  Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów agresywnych, 

niszczycielskich i wulgarnych, 

 Edukowanie uczniów w zakresie praw człowieka i praw 

zwierząt poprzez udział w programach „Prawa człowieka 

i prawa dziecka” oraz” Światowy Dzień Zwierząt”.                                                      

Zgodnie z 

tematyką godzin 

wychowawczych 

Według potrzeb 

 

 

 

Według potrzeb 

 

Październik, 

Grudzień  

Wychowawcy  

Nauczyciele 

Pedagog  

 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

 

Pedagog  

Kształtowanie pożądanych 

postaw moralnych młodzieży 
 Tworzenie sytuacji wychowawczych posiadających 

walory moralne 

  Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce. 

Proces ciągły Wychowawcy 

Pedagog  

Nauczyciele 

Objęcie opieką indywidualną 

uczniów mających trudności 

adaptacyjne w sferze kontaktów 

społecznych, zagrożonych 

patologią, mających trudną 

sytuację bytową 

 Rozmowy indywidualne z uczniami 

  Współpraca (MOPS, kuratorzy, policja) 

  Współpraca z rodzicami 

 Współpraca z kuratorami i Sądem 

W miarę potrzeb 

W miarę potrzeb 

 

W miarę potrzeb 

W miarę potrzeb 

Dyrektor 

Pedagog 

Psycholog 

Wychowawcy 

Rodzice  

Rozwijanie obowiązkowości i 

punktualności 
 Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego 

 Zapoznanie ucznia z systemem kar i nagród w szkole oraz 

z regulaminem oceny zachowania 

  Nagradzanie uczniów wzorowo wywiązujących się z 

obowiązków szkolnych 

  Stosowanie kar statutowych uczniom łamiących zasady 

regulaminu szkolnego 

Proces ciągły 

 

Wrzesień 

 

 

 

Koniec semestru I  

Dyrektor 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

Pedagog  

 

 

Wychowawcy  

 



i koniec roku 

szkolnego 

 

W miarę potrzeb 

 

Wychowawcy  

 

Zachęcanie do czynnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym 
 Wspólne organizowanie uroczystości i imprez szkolnych 

  Udział w wydarzeniach kulturalnych w środowisku 

lokalnym 

Zgodnie z 

kalendarzem 

imprez szkolnych 

Zgodnie z 

kalendarzem 

imprez lokalnych 

Dyrektor 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

 

Wzbudzanie zainteresowań 

uczniów wybranymi 

przedmiotami 

 Prowadzenie ciekawych lekcji   

      metodami aktywizującymi 

 Umożliwienie uczniom udziału w   

      zajęciach dodatkowych.  

 Zachęcanie do udziału w konkursach,  

      olimpiadach. 

 wspieranie indywidualnych zdolności  

uczniów podczas realizacji zajęć z przedmiotów. 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

W miarę potrzeb 

wszyscy nauczyciele 

 

Pomoc uczniowi w odkrywaniu 

jego uzdolnień 
 Zajęcia dydaktyczne prowadzone metodami 

aktywizującymi 

  Organizowanie konkursów tematycznych 

  Przygotowanie uczniów do startu w olimpiadach 

przedmiotowych i innych 

  Inspirowanie młodzieży do twórczości własnej, 

organizowanie wystaw prac uczniowskich, eksponowanie 

informacji w formie gazetek, tablic, na stronie 

internetowej szkoły 

  Angażowanie uczniów do udziału w przygotowywaniu 

gazetek, plakatów i występów artystycznych 

  Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych 

 Projekt „Moje pasje” 

W miarę potrzeb  

 

Według planu 

 

Według 

harmonogramu 

 

W miarę potrzeb 

 

Według 

harmonogramu 

 

Cały rok szkolny 

W miarę potrzeb 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

pedagog 



Kształtowanie człowieka 

przygotowanego do kontynuacji 

edukacji, dalszego rozwoju. 

Kształcenie umiejętności 

uczenia się i zdobywania 

informacji 

 Godziny wychowawcze na temat metod uczenia się.  

  Wskazywanie źródeł pozyskiwania rzetelnych 

tematycznych informacji podczas zajęć lekcyjnych. 

Zgodnie z 

tematyką godzin 

wychowawczych 

 

Cały rok szkolny 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Nauczyciele 

Przygotowanie ucznia do 

egzaminów (matura, egzamin 

 z przygotowania zawodowego) 

 Lekcje z wychowawcą na temat egzaminów i matury 

 Zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminów 

końcowych. 

  Organizowanie zajęć dodatkowych z wybranych 

przedmiotów. 

  Organizowanie próbnych matur i próbnych egzaminów z 

przygotowania zawodowego 

  Udział maturzystów w warsztatach prowadzonych przez 

doradcę zawodowego na temat umiejętności radzenia 

sobie ze stresem na egzaminie. 

 

 

 Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w 

zawodzie 

Wrzesień/paździer

nik 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Według 

harmonogramu 

 

Według 

harmonogramu 

 

Wychowawcy 

 

Dyrektor 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

 

Pedagog  

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

Przygotowanie do zdawania 

egzaminów, dalszego kształcenia 

i podjęcia studiów 

 Wskazanie źródeł informacji o uczelniach w regionie i w 

kraju 

  Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (badanie 

predyspozycji zawodowych) 

  Udział w Dniach Otwartych Uczelni, 

  Spotkania z doradcą zawodowym,  

  Elementy doradztwa zawodowego 

na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości.                                                         

Cały rok szkolny 

 

 

Według 

harmonogramu 

 

Według planu 

Według 

harmonogramu 

 

Według programu 

Wychowawcy klas 

kończących  

 

Pedagog 

 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości   

 



Kształtowanie postaw Polaka, 

Europejczyka, obywatela świata. 

 

Wychowanie do patriotyzmu i 

postaw obywatelskich 

 Poznanie ważnych wydarzeń związanych z historią i 

tradycjami regionu i kraju poprzez realizację tematyki 

lekcji historii, WOS, języka polskiego. 

  Poznanie miejsc pamięci narodowej w regionie i w kraju 

  Lekcje wychowawcze poświęcone patriotyzmowi i 

miłości do Ojczyzny 

 

Zgodnie 

rozkładem 

materiału 

 

 

Zgodnie z 

tematyką godzin 

wychowawczych 

 

 

Nauczyciele historii, 

WOS, języka 

polskiego 

 

 

Wychowawcy 

Budowanie szacunku dla symboli 

narodowych, 

religijnych i miejsc pamięci 

 Uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających różne 

wydarzenia historyczne. 

Cały rok szkolny Nauczyciele historii, 

WOS, języka 

polskiego 

Wychowawcy 

Kształtowanie w świadomości 

uczniów miejsca i roli Polski 

i Polaków w Europie 

 Lekcje wychowawcze, lekcje historii, WOS poświęcone 

historii, kulturze i obyczajom krajów europejskich 

 

Zgodnie z 

tematyką godzin 

wychowawczych, 

według programu, 

według 

harmonogramu 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Poznanie systemu ochrony praw 

człowieka krajów Europejskich 
 Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Człowieka 

 Lekcje WOS – zapoznanie z organizacjami i instytucjami 

krajów Polski i Europy, do których można się zwrócić o 

pomoc. 

Zgodnie 

rozkładem 

materiału 

 

Zgodnie 

rozkładem 

materiału 

Nauczyciel WOS 

 

Nauczyciel WOS 

 

Konstruktywna współpraca z 

domem rodzinnym ucznia 
 Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach z 

rodzicami uczniów. 

  Wzajemna wymiana informacji o uczniu – o jego stanie 

zdrowia, zachowaniu, postępach w nauce czy 

trudnościach wychowawczych 

Harmonogram 

spotkań z 

rodzicami 

 

 

Cały rok szkolny 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Pedagog 

Psycholog 

Rodzice 



Udział rodziców w 

organizowanych imprezach i 

uroczystościach szkolnych 

 Uczestniczenie w uroczystościach klasy lub szkoły, 

takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

Studniówka 

 Wręczenie rodzicom uczniów z najlepszymi wynikami w 

nauce listów gratulacyjnych  

Według planu 

 

 

 

Koniec roku 

szkolnego 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Rodzice uczniów 

Opiekun Samorządu 

Szkolnego 

Opiekun Pocztu 

Sztandarowego 

Udział rodziców w planowaniu 

pracy wychowawczej w szkole 
 Włączenie rodziców do opracowania i zatwierdzenia 

Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 

  Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów 

Wrzesień 

 

 

 

Wrzesień 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Rodzice 

Organizowanie tzw. 

pedagogizacji dla rodziców 
 Organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień 

i innego typu zagrożeń. 

  Organizowanie szkoleń z zakresu trudności 

wychowawczych okresu dojrzewania. 

Okresowo 

 

 

Okresowo 

Dyrektor 

Pedagog szkolny 

Psycholog 

Wychowawcy 

Rada Rodziców 

Rodzice uczniów 

Podejmowanie przez rodziców 

działań na rzecz szkoły 
 Podejmowanie działań wspierających szkołę (pomoc w 

organizacji Studniówki, wycieczek). 

 

Cały rok szkolny  Rada rodziców 

 

 



Sfera aksjologiczna. 

Obszar: Kultura - wartości, normy, wzory zachowań (kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się, integrowanie środowiska 

wychowawczego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej). 

Cele 

 

Sposoby i formy realizacji Termin realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Nabywanie umiejętności 

efektywnego uczenia się. 

Zwiększenie skuteczności uczenia 

się. 

 Pogadanka na temat zasad skutecznego uczenia się. 

  

 Omówienie skutecznych metod uczenia się podczas 

godzin d/d wychowawcy klasy 

 

 Zajęcia z doradcą zawodowym na temat znaczenia 

koncentracji uwagi i motywacji na efektywność nauki. 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

Wychowawca 

 

 

Wychowawca  

 

Pedagog 

 

Wzbudzanie zainteresowań 

uczniów wybranymi 

przedmiotami 

 

 Prowadzenie ciekawych lekcji   

       metodami aktywizującymi  

 Umożliwienie uczniom udziału w   

       zajęciach dodatkowych.  

 Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, 

olimpiadach.  

 Wspieranie indywidualnych zdolności  

Uczniów poprzez zadawanie zadań wykraczających poza 

program. 

                                              

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 Podnoszenie motywacji 

do zdobywania wiedzy. 
 Ukierunkowanie zainteresowań, wskazanie możliwości 

zawodowych - zajęcia z doradcą zawodowym. 

cały rok Wychowawcy, 

Pedagog, psycholog 



Minimalizacja stresu w celu 

zwiększenia efektywności 

uczenia się. 

 Zajęcia warsztatowe: „Jak radzić sobie ze stresem?”- 

zajęcia z doradcą zawodowym 

 Elementy doradztwa zawodowego na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości.                                                        . 

cały rok 

cały rok 

Pedagog, Psycholog 

Nauczyciel pp. 

Praca indywidualna z uczniem.  Rozmowy indywidualne z uczniami mającymi problemy 

w nauce. 

 Przygotowanie uczniów do udziału w różnych 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

 Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie 

logistycznej. 

cały rok 

 

 

cały rok 

wychowawca, 

pedagog, psycholog 

nauczyciele 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

 

Udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
 Rozmowy indywidualne wspierające uczniów w radzeniu 

sobie z trudnymi emocjami, sytuacjami trudnymi, 

traumatycznymi, wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 Monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 Wspieranie uczniów objętych udzielaniem 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 Pomoc w dotarciu do specjalisty. 

 Konsultacje z PPP 

cały rok 

 

 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

w razie potrzeby 

cały rok 

Pedagog 

psycholog 

 

 

Udzielanie wsparcia uczniom 

mającym problemy w nauce 
 Prowadzenie różnych form zajęć z uczniami mającymi 

trudności z przyswojeniem wiedzy. 

cały rok Wychowawca 

Nauczyciele 

Integracja zespołu klasowego 

na początku edukacji 
 Zajęcia integracyjne w klasie 

 Projekt „Poznajmy się” dla klas I 

 Spotkania wigilijne i przed Świętami. 

 Otrzęsiny klas pierwszych. 

 

Wrzesień 

 

Według 

kalendarza 

Wychowawcy klas 

pierwszych 

Wychowawcy 

Opiekunowie 

Samorządu 

Szkolnego 



 

Budowanie pozytywnych relacji 

koleżeńskich, integrowanie 

społeczności szkolnej 

 

 Marszobieg integracyjny klas  

      pierwszych policyjnych, 

 Działania integrujące zespoły    

       klasowe, wycieczki, wspólne wyjścia 

       do kina, wycieczki, rajdy, imprezy 

       szkolne, spektakle, 

 Motywowanie do wspólnej efektywnej pracy w 

samorządach klasowych,  

  Wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych i 

innych imprez.  

 Otrzęsiny klas pierwszych. 

    

Cały rok szkolny 

Zgodnie z planem 

imprez szkolnych 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

 

 

 

Opiekunowie 

Samorządu 

Szkolnego 

Kształtowanie u uczniów poczucia 

tożsamości ze szkołą 
 Organizowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających 

integracji całej społeczności uczniowskiej 

 Wycieczki klasowe - edukacyjne i krajoznawcze 

 Otrzęsiny 

 Dzień sportu 

 Zawody i turnieje sportowe 

 Akcje charytatywne podejmowane przez społeczność 

szkolną 

 Udział uczniów w promocji szkoły ( Dni otwarte szkoły) 

Zgodnie z 

kalendarzem 

imprez, promocji   

i uroczystości 

szkolnych 

szkoły 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości i poziomu 

bezpieczeństwa w klasie 

 Lekcje wychowawcze na temat poczucia własnej 

wartości. 

 Zajęcia warsztatowe na temat asertywności. 

 

Cały rok 

 

Według 

możliwości w 

ustalonym 

terminie 

Wychowawcy klas 

 

Pedagog 

Psycholog 

Indywidualna praca z uczniem 

mającym problemy z integracją  
 Współpraca wychowawcy z rodzicami  

 Współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym 

 Praca indywidualna pedagoga z uczniem 

 Współpraca nauczycieli z rodzicami 

W miarę potrzeb 

 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog 

Rodzice 

 



 

Szkolenie się nauczycieli i 

pracowników w zakresie 

rozpoznawania problemów oraz  

umiejętności wychowawczych 

 

 Konferencje 

  Warsztaty podczas Rad Pedagogicznych 

  Szkoleniowe Rady Pedagogiczne 

  Udział w szkoleniach i                                                                              

konsultacjach metodycznych 

 Udział w kursach CDN 

 Studia podyplomowe 

 

 

 

 

Według 

harmonogramu 

form 

dokształcania 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciele 

realizujący studia 

podyplomowe 

 



7. Ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego. 

Ewaluacji dokonywać będzie się raz w roku na podstawie: 

 rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami, 

 bieżącej analizy wyników nauczania, 

 comiesięcznych analiz frekwencji, 

 obserwacji zachowań, 

 przeprowadzanych, w razie potrzeb ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 analizy dokumentów (plany i sprawozdania z pracy wychowawczej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć). 

Zadaniem ewaluacji będzie podsumowanie półrocznej i rocznej działalności wychowawczo -profilaktycznej szkoły oraz wskazanie obszarów do 

dalszej pracy lub obszarów nowych, które powinny zostać wprowadzone do programu. 

 

Opracowanie programu: Anna Kucharska, Dominika Wróbel, Ewa Ryczkowska, Kamila Nazar, Bożena Kaczmarek. 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023 został zatwierdzony Uchwałą nr  – 2022/2022 Rady Rodziców  

z 7 września 2022 r. i Uchwałą nr  - 2022/2023 Rady Pedagogicznej z 8 września 2022 r. 

 


