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TO ZNACZY, AŻEBY RÓWNIEŻ UMIAŁ BARDZIEJ BYĆ  

NIE TYLKO Z DRUGIMI, ALE I DLA DRUGICH”  

JAN PAWEŁ II, PRZEMÓWIENIE W UNESCO (02.06.1980) 
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PODSTAWA PRAWNA 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 72 ust.  

2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).  

3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 

2572) - art. 54 ust. 2 pkt 1, ust. 4.  

5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 84 

ust. 2 pkt 1 i ust. 3.  

6. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875).  

7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(z późniejszymi zmianami )  

8. Karta Nauczyciela art., 6  

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61, poz. 624 ze 

zm.)  

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym ( Dz.U. 2017, poz. 1578).  

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17).  

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. 2017, poz. 1591)  

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzież 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U. 2017, poz. 1578)  

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 843)  

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz 1394)  

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 

2020, poz 1389)  
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17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2020, poz 1386)   

18. 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. poz. 1249)  

19. Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 poz. 1008)  

20. Statut Szkoły.  

21. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 

stacjonarny - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących 

pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

22. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – 

sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

DEFINICJE 

Słownik Współczesnego Języka Polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja podaje 

następujące definicje pojęć: wychowanie i profilaktyka.  

Wychowanie - świadome działania, mające na celu ukształtowanie osoby 

wychowywanej pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie do 

życia w społeczeństwie;  

Profilaktyka – wszelkie działania podejmowane w celu zapobieżenia czemuś, obrona 

przed niepożądanym skutkiem czegoś; 

WSTĘP 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w CKZiU w Środzie 

Wlkp. 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 w tym warunkami i 

sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. 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. 
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Szkolny 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. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w 

tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego 

realizowanego w roku szkolnym 2020/2021, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja 

funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, 

spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców). 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

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 (np. udział organizacji i 

stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 
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MISJA SZKOŁY 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie 

umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. 

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją 

szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i 

w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i 

tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o 

bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia 

psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest 

„osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a 

niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu 

Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i 

rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”). 

CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI ABSOLWENTA SZKOŁY 

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia w CKZiU w Środzie Wlkp. w wyniku 

oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych ze strony szkoły, rodziny, środowiska staje się 

dojrzałym człowiekiem. Celem szkoły jest, ukształtowanie sylwetki ucznia posiadającego 

poziom wiedzy ogólnej przewidzianej programem nauczania ze wszystkich przedmiotów.  

Absolwent: 

 jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, zna i 

szanuje historię i kulturę narodową, jest patriotą; 

 dokonuje wyboru pracy lub konkretnego zadania adekwatnych do własnych 

możliwość; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed 

chorobami zakaźnymi (np. COVID-19), 

 zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej 

wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami 

wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego), 

 jest zmotywowany do pracy; 

 jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia; 

 zna zasady etyki zawodowej; 

 dba o swój rozwój zawodowy i indywidualny; 

 umie korzystać z dóbr kultury; 
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 posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy; 

 cechuje się kulturą osobistą, jest wrażliwy, tolerancyjny i bezinteresowny; 

 przestrzega zasad kultury i etyki; 

 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 przewiduje skutki podejmowanych działań; 

 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 potrafi negocjować warunki porozumień; 

 współpracuje w zespole; 

 potrafi radzić sobie ze stresem; 

 jest otwarty na zmiany; 

 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 przestrzega tajemnicy zawodowej; 

 przestrzega i stosuje obowiązujące przepisy bhp, przeciwpożarowe i ochrony 

środowiska; 

 jest odpowiedzialny i obowiązkowy; 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO, WNIOSKI I REKOMENDACJE  

PO ROKU SZKOLNYM 2020/2021,  

DOTYCZĄCE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby 

szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie: 

 spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 

 obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, 

 analizy uwag wpisanych do dziennika. 

W trakcie roku szkolnego 2020/2021 realizowane były zadania z wykorzystaniem 

różnych strategii profilaktyki szkolnej:  

 nauczyciele, wychowawcy, pracownicy na bieżąco i systematycznie zapoznawali 

uczniów i realizowali zadania zawarte w programie wychowawczo-

profilaktycznym;  

 nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, pedagodzy specjalni na bieżąco 

prowadzili działania wychowawcze dostosowane do potrzeb uczniów i specyfiki 

problemów oraz środowiska m.in.: rozmowy z uczniami (nt. tolerancji, relacji 

rówieśniczych, zagrożeń płynących z Internetu, szkodliwości używek, tolerancji 

międzykulturowej);  

 na bieżąco dokonywana była obserwacja uczniów i udzielanie wsparcia oraz 

pomocy realizowane poprzez pedagoga szkolnego, pedagogów specjalnych, 

wychowawców oraz nauczycieli;  

 zespół specjalistów, wychowawcy oraz nauczyciele przygotowywali uczniów do 

dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z 

Internetu, uczyli przeciwdziałania zagrożeniom jakimi są używki (papierosy, 

alkohol, narkotyki, dopalacze), zachęcając do zdrowego stylu życia;  
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 przeprowadzone zostały lekcje profilaktyczne przez wychowawców dotyczące 

palenia e-papierosów i papierosów tradycyjnych;  

 przeprowadzone zostały lekcje psychoedukacyjne przez pedagoga szkolnego 

i wychowawców dot. emocji, umiejętności radzenia sobie z emocjami, dot. agresji 

wśród rówieśników;  

 pedagog szkolny udostępnił w szkole, na stronie WWW i na e-dzienniku 

materiały informacyjne, np. ulotki, numery telefonów instytucji pomocowych, 

adresy stron internetowych poświęconych pomocy – telefon zaufania dla uczniów 

istotny zwłaszcza podczas pandemii COVID-19;  

 zostało również zapewnione wsparcie przez pedagoga szkolnego 

i wychowawców uczniom nieśmiałym, z niską samooceną, z małą asertywnością 

i nie radzącym sobie ze stresem;  

 na bieżąco były prowadzone zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne; 

prowadzono zajęcia dla uczniów z doświadczeniem migracji w formie 

stacjonarnej i onlinowo;  

 w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone były również 

zajęcia rewalidacyjne;  

 na bieżąco budowane i utrwalane były prospołeczne postawy wśród uczniów 

przez nauczycieli, wychowawców i cały zespół specjalistów;  

 nauczyciele i wychowawcy byli w stałym kontakcie z rodzicami uczniów 

(spotkania z rodzicami, dyżury dla rodziców, dziennik elektroniczny); 

 uczniowie korzystali z zajęć dodatkowych oferowanych przez szkołę;  

 nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny reagowali na wszelkie przejawy 

nagannego zachowania uczniów w szkole, systematycznie zapoznając uczniów 

z zasadami i normami społecznymi obowiązującymi w szkole;  

 specjaliści, nauczyciele, wychowawcy reagowali na wszelkie sygnały wysyłane 

przez uczniów o ich złym samopoczuciu psychicznym, złej sytuacji rodzinnej; 

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 oraz czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania szkoły pojawiły się na stronie internetowej szkoły dotyczących 

funkcjonowania jej w nauczaniu zdalnym: 

 informacje oraz wiele linków i odnośników do stron dot. koronawirusa i tego, jak 

radzić sobie w nowej sytuacji (informacje dla rodziców i uczniów);  

 dla uczniów pojawiły się materiały jak przeorganizować czas w domu podczas 

kwarantanny, dot. profilaktyki zdrowia psychicznego, sposoby na kreatywny 

odpoczynek dla uczniów;  

 zamieszczone również zostały materiały z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w 

sieci dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli;  

 przeprowadzone zostały spotkanie online z uczniami dotyczące podstaw 

bezpieczeństwa w sieci w nauczaniu zdalnym;  

 uczniowie korzystali z licznych komunikatorów społecznościowych, np. Meet, 

Classroom, Discord, Messenger; 
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 podczas pandemii i pracy zdalnej również z pomocy pracowników szkoły 

korzystali rodzice uczniów w formie kontaktu telefonicznego, czy też mailowego; 

REKOMENDACJE 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące obszary wymagające 

szczególnej uwagi w procesie wychowawczo-dydaktycznym: 

 występuje konieczność rozszerzenia działań na rzecz profilaktyki uzależnień, 

 w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, 

w tym występują zachowania agresywne – zachodzi konieczność rozszerzenia 

działań na rzecz profilaktyki przemocy 

 należy kontynuować współpracę z rodzicami i spełniać oczekiwania prawnych 

opiekunów uczniów poprzez: 

o cykliczne spotkania i rozmowy z rodzicami (zebrania, e-dziennik, kontakt 

telefoniczny), 

o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i rozwijanie zainteresowań, 

o pomoc uczniom potrzebującym i wspólne uzgadnianie wycieczek 

klasowych, 

o systematyczne i wyczerpujące informowanie o postępach i trudnościach 

dzieci w nauce. 

 należy kontynuować współpracę szkoły z instytucjami publicznymi oraz z innymi 

zaprzyjaźnionymi ze szkołą, pozyskiwać nowych partnerów do współdziałania na 

rzecz całej społeczności szkolnej. 

 wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny oraz pracownicy szkoły powinni na 

bieżąco i czujnie zwracać uwagę na uczniów wycofanych, zdystansowanych w 

celu szybkiego rozpoznania problemów ucznia i skutecznego zorganizowania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły lub poza nią; 

 należy również zwrócić większą uwagę na uczniów wycofanych w trakcie pracy 

zdalnej (tutaj ogromna rola leży po stronie wychowawców, którzy znają najlepiej 

swoich wychowanków - nie można bagatelizować żadnych niepokojących 

sygnałów); 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono: 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły, 

 propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

 analizę sytuacji wychowawczej, w tym zagrożeń uzależnieniami, 

 przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej 

przyszłości będą miały wpływ na proces wychowania. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizują nauczyciele, rodzice 

i uczniowie.  

 Program obejmuje wszystkich uczniów, poprzez spójne oddziaływania 

wychowawcze i profilaktyczne w trakcie organizowanej aktywności uczniów.  
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 Na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego dla każdej klasy 

tworzy się plan działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowany do 

potrzeb, możliwości i sytuacji wychowawczej klasy.  

 Zakłada się współpracę z rodzicami oraz instytucjami, wspierającymi działalność 

wychowawczą i profilaktyczną.  

 Program jest dokumentem o charakterze otwartym. 

CELE PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA 

Zgodnie z wytycznymi i polityką Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 

2021/2022 w harmonogramach pracy wychowawczej zostaną odzwierciedlone podstawowe 

kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 

przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych 

w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne.  

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 
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środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób 

z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów 

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 

dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról 

społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia 

COVID-19), 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie 

poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających 

całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym 

zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych, 

4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i 

wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym 

wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej 

pracy z grupą uczniów, 

7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 

8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w 

życiu społecznym, 

9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i 

światowej, 

10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych 
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11. wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych 

jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność 

zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej 

człowieka i jej negatywnych skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i 

umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i 

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.  

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także 

suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego 

typu przypadkach, 

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3. doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie 

profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej 

młodzieży, 

4. poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji 

kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego 

człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

5. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

6. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w 

konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7. poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

8. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i 

wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

9. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego, 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na 

temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków 
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odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w 

życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i 

wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i 

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych 

na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii, 

2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

3. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji 

psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z 

naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o 

obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 

metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA OBEJMUJE: 

1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

ryzyko zachowań ryzykownych, 

3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które 

nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia, 
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4. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub 

obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec 

wszystkich uczniów szkoły. 

Działania te obejmują w szczególności: 

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

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

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. poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, 

wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji,   

5. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 

zachowań ryzykownych, 

6. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o 

którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

1. wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

2. wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

3. odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie 

społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

4. utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas 

epidemii COVID-19,                        

5. rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

6. budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

7. przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

8. przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

9. troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

1. zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

2. znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 
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3. promowanie zdrowego stylu życia, 

4. kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

5. rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i 

narkotyków), 

6. eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

7. niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

8. wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

9. uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

10. uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w 

najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

DYREKTOR SZKOŁY: 

1. stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom 

pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

3. inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

4. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

5. współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

6. czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

7. nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

8. motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy 

uczniom przeżywającym trudności psychiczne, 

9. stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania 

systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

10. inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych 

relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i 

efektywność udzielanego wsparcia, 

11. stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” 

obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami 
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reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów (patrz: 

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

12. dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia 

warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a 

także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

13. dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami 

formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę 

możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby 

odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji 

z uczniami i klasami (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 

uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i 

zdrowia psychicznego”), 

14. czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia 

psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 

wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, 

zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne 

rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”, 

15. czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, 

psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych 

w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

16. czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i 

inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i 

bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, 

wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć 

wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

17. inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych 

psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że 

sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą 

inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 

wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

18. nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

RADA PEDAGOGICZNA: 

1. uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną 

uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z 

rówieśnikami, 

2. dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej 

efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz 

niższej efektywności zdalnego nauczania (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 
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Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

3. dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i 

uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do 

zmieniających się warunków nauki, 

4. opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w 

porozumieniu z Radą rodziców, 

5. opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją, 

6. uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

7. uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

NAUCZYCIELE: 

1. współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i 

profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

2. reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

3. reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień 

uczniów, 

4. przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi 

negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

5. przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, 

obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

6. udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków 

długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych 

z epidemią COVID-19, 

7. zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

8. kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

9. rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce 

na swoich zajęciach, 

10. wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

WYCHOWAWCY KLAS: 

1. diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, 

zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

2. rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym 

zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-

19, 

3. rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących 

i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z 
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używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych, 

4. na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla 

klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego 

i potrzeby uczniów, 

5. przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

6. zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i 

obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

7. są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

8. oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające 

z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19, 

9. współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

10. wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

11. rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

12. dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, 

rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

13. podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

14. współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

15. podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW: 

1. opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

2. analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego 

dyscyplinowania uczniów, 

3. ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w 

tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

4. przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i 

profilaktycznej szkoły, 

5. uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

6. inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 
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PEDAGOG SZKOLNY: 

1. diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

2. uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

3. zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

4. współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej 

lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

5. zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

6. współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

7. współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

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

psychologiczno-pedagogiczną, 

8. wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji 

problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im 

wsparcia, 

9. rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na 

zaobserwowane problemy uczniów, 

10. aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia 

uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu 

problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, 

profilaktycznych, 

11. wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym 

trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego 

przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: 

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

12. promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami 

społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia. 

RODZICE: 

1. współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

2. uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

3. uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

4. uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

5. zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

6. współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

7. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

8. Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 

1. jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

2. uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

3. uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

4. współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną, 

5. prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

6. reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

7. propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

8. dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

9. może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

1. Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych i patriotycznych. Wzmacnianie 

poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej 

i regionalnej. 

2. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenia prawidłowej 

reakcji na te zagrożenia. 

3. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. 

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, 

uczciwości, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. 

5. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości. 

6. Edukacja proekologiczna i informatyczna. 

7. Profilaktyka uzależnień. 

8. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. 

9. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadpodstawowych. 

10.  Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
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STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 

ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI TERMINY ODPOWIEDZIALNI 

OBSZAR: FIZYCZNY 

1. Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń zdrowia 

fizycznego. 

 Projekcje filmów profilaktycznych z 

bibliotecznego zestawu w ramach lekcji 

wychowawczych 

wg planów 

wychowawczych 

wychowawcy klas 

2. Troska o zdrowie poprzez 

aktywność fizyczną 

 Lekcje wychowania fizycznego 

 Udział uczniów w imprezach i zawodach 

sportowych: 

o Mistrzostwa klas pierwszych w L.A.    

o Światowy Tydzień Globalizacji – biegi 

przełajowe - Łazienki  

o Narodowy Dzień Sportu – halowy turniej 

piłki nożnej 

o Bieg dla cukrzyków. Piknik dla dzieci z 

cukrzyca typu I  

o Mistrzostwa szkoły w tenisa stołowego.  

o Mistrzostwa szkoły w piłce nożnej 

chłopców.  

o Mistrzostwa szkoły w streetball chłopców 

i dziewcząt.  

o Mistrzostwa szkoły w siatkówce chłopców 

i dziewcząt  

o Turniej w piłkę siatkową pań z okazji Dnia 

Kobiet 

o Bieg z flagą 

wg rozkładu 

 

 

IX  

IX 

 

10.09.2021 

 

24.09.2021 

 

X 

XII 

 

III 

 

III 

 

III 

 

2.V.2022 

n-le wych.-fiz. 

 

 

FL, an 

FL, an,  MŁ, SE  

 

zespół wf 

 

zespół wf 

 

MŁ 

MŁ, No, L 

 

MŁ 

 

an, L 

 

zespół wf 

 

zespół wf 
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ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI TERMINY ODPOWIEDZIALNI 

o Turniej nauczycieli w tenisa stołowego i 

tenisa ziemnego 

o Dzień Sportu.  

o Mistrzostwa powiatu w L.A 

o Mistrzostwa powiatu w sztafetowych 

biegach przełajowych.     

o Mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej 

dziewcząt i chłopców.  

o Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej 

dziewcząt i chłopców.  

o Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej.  

o   Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym 

chłopców i dziewcząt.  

o Mistrzostwa Polski im. Hipolita 

Cegielskiego w piłce koszykowej.   

o Mistrzostwa Polski im. Hipolita 

Cegielskiego w tenisie stołowym.  

o Mistrzostwa Wielkopolski w L.A   

o Mistrzostwa Powiatu w Biegach 

Przełajowych.  

o Mistrzostwa powiatu w piłkę ręczną 

dziewcząt i chłopców  

o Bieg nadziei  

o Tydzień zdrowia  

o Drzwi Otwarte 

IV 

 

VI  

IX  

IX/X 

 

IX 

 

IX/XII 

 

XII 

XII  

 

I/II  

 

I/II  

 

IX 

III 

 

XI 

 

VI  

IV 

IV 

MŁ, an 

 

zespół wf  

FL, an  

an, FL 

 

MŁ 

 

An, L, SE   

 

MŁ, No, L 

MŁ  

 

zespół wf  

 

zespół wf  

 

FL, an  

FL, an 

 

SE 

 

FL  

Fl, an, SE 

zespół wf 
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ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI TERMINY ODPOWIEDZIALNI 

3. Popularyzowanie wśród młodzieży 

zdrowego stylu życia. Edukacja 

zdrowego żywienia 

 Lekcje wychowawcze 

 ARS – program profilaktyki zdrowia 

 Wybierz życie – pierwszy krok – program 

profilaktyki zdrowotnej 

 Archipelag Skarbów – program profilaktyczny 

 Imprezy i akcje: 

o Tydzień Zdrowia 

o Tydzień Zdrowego Śniadania 

o Sprzątanie świata 

o Bieg nadziei 

o Zdrowe żywienie 

o Szkolny Dzień Chleba 

o Światowy Dzień Żywności i Walki z 

Głodem 

wg planów wych. 

IX-VI 

IX-VI 

 

do uzgodnienia 

 

X, IV 

X 

IX 

VI 

IX-VI 

X 

X 

wychowawcy klas 

GA, HK 

HK,  

 

Kb,   

 

MK, Bo, Mi, HK, GA,  

Mi, Bo, MK 

GA 

Fl 

Mi, Bo, MK 

Mi, Bo, MK 

MK, Bo, Mi, Kp 

4. Zapobieganie uzależnieniom 

cywilizacyjnym. 

 Lekcje wychowawcze 

 Światowy Dzień Świadomości FAS 

 Profilaktyka antynikotynowa 

 Konkurs "Nie palę, nie piję - świadomie żyję". 

 Warsztaty nt. uzależnień 

wg planu wych. 

9 IX 

IV 

II sem. 

II sem. 

wychowawcy klas 

n-le WDŻ 

Mi, HK 

Ko 

Ko 

5. Zapobieganie ryzykownym 

zachowaniom (sekty, subkultury, 

rasizm, terroryzm, agresja itp.) 

 Harmonogram dyżurów nauczycieli na przerwach 

 Lekcje wychowawcze 

 Lekcje religii 

cały rok 

wg planu wych. 

wg rozkładu 

wszyscy nauczyciele 

wychowawcy klas 

BP, Nw, Ch, Cl 

6. Utrwalanie informacji o 

bezpiecznych zachowaniach 

podczas korzystania z portali 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Spotkania z przedstawicielami policji 

 Lekcje wychowawcze 

II 

XI, II, III 

wg planu wych. 

informatycy 

Kb, SE, KN, MR, Nk, Fl 

wychowawcy klas 
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ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI TERMINY ODPOWIEDZIALNI 

społecznościowych oraz metodach 

przeciwdziałania cyberprzemocy. 

 Lekcje informatyki IX-VI n-le informatyki 

7. Kształtowanie nawyku 

utrzymywania higieny ciała. 

Zalecenia MEN i GIS w zakresie 

sytuacji związanej z zagrożeniem 

IV falą pandemii 

 Spotkanie z pielęgniarką szkolną 

 Lekcje wychowawcze 

IX – XI  

wg planów wych. 

pielęgniarka szkolna 

wychowawcy klas 

8. Zaznajamianie z zagrożeniami 

bezpieczeństwa oraz uczenie 

prawidłowej reakcji na te 

zagrożenia 

 Współpraca z policją, strażą pożarną i innymi 

służbami mundurowymi 

 Lekcje wychowawcze 

 Spotkania z przedstawicielami policji 

IX-VI 

 

wg planów wych. 

IX-VI 

MR, NK, KN, FL, an, 

Kb, Pc  

wychowawcy klas 

MR, NK, KN, FL, an 

9. Kształtowanie postaw 

zapobiegających wczesnym 

kontaktom seksualnym. 

 Lekcje wychowawcze 

 WDŻ: ARS czyli jak dbać o miłość 

 Materiały profilaktyczne (ulotki, filmy) 

wg rozkładu 

IX-VI 

IX-VI 

wychowawcy klas, 

KE, HK, GA 

biblioteka, wychowawcy 

OBSZAR: PSYCHICZNY 

1. Dbanie o higienę psychiczną i 

radzenie sobie ze stresem, również 

w sytuacji zagrożenia COVID-19 

 Lekcje wychowawcze 

 Indywidualne konsultacje z pedagogiem 

szkolnym, ewentualnie z psychologiem 

 Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole 

 Kształtowanie hierarchii systemu wartości 

 Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz 

społecznością lokalną 

 Promocja zdrowia psychicznego 

wg planów wych. 

IX-VI 

 

IX-VI 

IX-VI 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

wychowawcy klas 

Gi 

 

wychowawcy klas, Gi 

wychowawcy klas, Gi 

wychowawcy klas, Gi 

 

wychowawcy klas, Gi 
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 Doskonalenie umiejętności nauczycieli 

i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami i rodzicami 

 Kształtowanie u uczniów umiejętności 

życiowych: 

o Samokontroli 

o Radzenie sobie ze stresem 

o Wyrażania własnych emocji 

o Podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

 

 

wychowawcy klas, Gi 

 

 

wychowawcy klas, Gi 

 

 

 

2. Podnoszenie poczucia własnej 

wartości. 

 Lekcje wychowawcze 

 Udział w konkursach: 

o Konkurs Logicznego Myślenia 

 etap dla szkół podstawowych 

 dla ponadpodstawowych 

o Konkurs wiedzy o życiu H. Cegielskiego 

o Międzyszkolny konkurs wiedzy o 

H. Cegielskim 

o Konkurs wiedzy o sporcie klas 

pierwszych.  

o Konkurs na kartkę świąteczną 

o Konkurs translatorski 

o Konkurs translatorski i dyktando z j. niem. 

o Konkurs Rozumienia Tekstów Piosenek 

Anglojęzycznych 

o Konkurs chemiczny 

o Konkurs: Spelling Bee 

wg planów  

 

 

I sem. 

II sem. 

III 

III 

 

XI 

XII 

II 

- 

10 XI 

 

II sem. 

XI 

wychowawcy klas 

 

 

MR, MC 

n-le matematyki 

Km, WK, AJ 

Km 

 

SE 

n-le j. obcych 

n-le j. obcych 

n-le j. obcych 

n-le j. obcych 

 

Mi, HK 

n-le j. obcych 
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o Dyktando języka angielskiego 

o Konkurs jęz. angielskiego z grą 

symulacyjną Akademia SEGRO 

o Konkurs Poezji Śpiewanej 

o Konkurs „Rozumiem co czytam” 

o Konkurs literacki „Ojczyzna Polszczyzna” 

o Konkurs poprawnej polszczyzny 

o Konkurs literacki – opowiadanie 

o Konkurs Mistrz ortografii 

o Konkurs recytatorski 

o Konkurs poetycki „Podziel się swoim 

wierszem” 

o Konkurs retoryczny 

o Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

o Konkurs gastronomiczny  

o Konkurs savoir-vivre 

o Konkurs cukierniczy 

o Konkurs chemiczny 

 Działalność kół zainteresowań: 

o SAF - Szkolna Akademia Filmowa 

o Domowa Akademia Filmowa 

o Szkolny Klub Wolontariatu 

o Samorząd Uczniowski 

o Kółko teatralne 

o Koło czytelnicze 

o Koło muzyczno – teatralne (recytatorskie) 

X 

IX/X 

 

- 

- 

III 

- 

- 

- 

- 

III 

 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

 

IX-VI 

IX-VI 

IX-VI 

IX-VI 

IX-VI 

IX-VI 

IX-VI 

LK 

n-le obcych 

 

NE, Bt 

Bt, NE 

Le, Gi 

Bt, NE 

Bt 

Bt,, NE, Bc 

NE, Bt 

NE 

 

Bt 

Ga 

MK, Bo, Mi 

Mi, HK 

Mi, Bo, MK 

Mi 

 

Po, Kb 

Po, Kb 

Gi, KN, LK 

Gs, JW 

Gi, Le, Bt 

Bt 

NE 
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o Szkolny radiowęzeł 

o Kółko społeczno – historyczne dla 

uczniów zdolnych i z trudnościami 

w nauce 

o Zajęcia przygotowujące do egzaminu 

zawodowego:  

 Galeria osiągnięć uczniów 

(strona www, media lokalne) 

IX-VI 

IX-VI 

 

 

V-VI 

 

IX-VI 

EC 

Km, WK, ah 

 

 

n-le przedmiotów zawod. 

 

wszyscy nauczyciele 

3. Uświadamianie uczniom 

psychologicznych konsekwencji 

złych nawyków żywieniowych w 

aspekcie zaburzeń bulimii, 

anoreksji i otyłości  

 Lekcje wychowawcze 

 Filmy edukacyjne 

wg rozkładów 

wg planów wych. 

wg potrzeb 

wychowawcy klas 

biblioteka,  

 

4. Uświadamianie konsekwencji 

uzależnień. 

 Lekcje wychowawcze 

 Współpraca z rodzicami 

wg planów wych. 

w ciągu roku 

wychowawcy klas 

pedagog, wychowawcy 

klas 

OBSZAR: SPOŁECZNY 

1. Kształtowanie prospołecznych 

postaw uczniów. 

 Projekt edukacyjny „Akcja - Reaktywacja” 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. 

 

 

 

I sem. 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

Gi, Ko, Bc  

wychowawcy klas 
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 Akcje i imprezy szkolne: 

o Pola Nadziei, Bieg Nadziei – działalność 

wolontariatu na rzecz hospicjum i 

lokalnego środowiska,  

o Współpraca ze Stowarzyszeniem 

Hospicjum im. Piotra Króla 

o Krwiodawstwo w szkole. Działalność 

szkolnego klubu HDK „Kropelka”.   

o Wielka Akcja „Dla Tymka i Mai” 

o Góra Grosza 

o WOŚP 

o Tydzień Edukacji Globalnej  

o Akcja Reaktywacja 

o Filmowy Chellenge 

o Zbiórka na rzecz zwierząt z poznańskiego 

Ogrodu Zoologicznego 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

X-VI 

 

X-VI 

XII/II 

I 

XI 

X-XII 

wiosna 2022 

IX-VI 

 

MR, Kr, KN 

 

 

MR, Kr,   

 

Ka, ek, 

 

Po, SU, nauczyciele 

Po, Gs, Gi, SU 

MR, NK, KN, FL, an, 

KN, Kb, Nk, SE, Kr 

nauczyciele 

Po, Kb 

Po, LK 

2. Pielęgnowanie tradycji rodzinnych, 

szkolnych, kulturalnych, lokalnych, 

sakralnych i narodowych. Promocja 

szkoły. 

 Wycieczki, imprezy i akcje: 

o Tydzień Kultury 

o Dzień Patrona Szkoły 

o Wycieczka „Śladami H. Cegielskiego” 

o Klub Szkół H. Cegielskiego – Poznań 

o Wycieczki klasowe 

o Dzień Edukacji Narodowej 

o Pamięć o tych co odeszli 

o „Zapalmy znicz pamięci” 

o Międzyszkolny Dzień Wolontariatu 

 

XI 

XI 

IX, IV 

IX-VI 

IX-VI 

14 X 

X 

XI 

5 XII 

 

Mi oraz inni nauczyciele 

Gi, Le 

Km 

Km 

wszyscy nauczyciele 

Gi, Le, Gś. MP 

Km, ah 

Gi, NK, Km, LK 

Gi, NK, LK, MR, Kr 
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o Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

o Wyjazdy do teatru Gniezno – Poznań 

o Wyjścia do średzkiego kina „Baszta” 

o Lekcje muzealne 

o Lekcje muzealne online 

o Cykl „Film w szkole” 

o Wystawy – korespondencja sztuk 

 Dzień Sportu 

 Wigilia klasowa 

 Udział w lokalnych i państwowych 

uroczystościach: 

o Rocznica rozstrzelanych na łąkach 

kijewskich 

o Rocznica rozstrzelania Obywateli Ziemi 

Średzkiej 

o Rocznica odzyskania niepodległości 

o Rocznica Wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego 

o Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” 

o Pamięć o zbrodni katyńskiej 

o Rocznica uchwalenia Konstytucji 

 „Drzwi Otwarte”  

 Dzień teatru 

 Okolicznościowe przedstawienia 

- 

IX-VI 

wg repertuaru 

IX-VI 

wg. potrzeb 

- 

- 

VI 

XII 

 

 

17 IX 

 

20 X 

 

11 XI 

27 XII 

 

1 III 

 

IV 

3 V 

IV 

III 

IX-VI 

n-le j. polskiego, KN 

n-le j. polskiego 

Po 

nauczyciele j. polskiego 

nauczyciele j. polskiego 

nauczyciele j. polskiego 

Bt 

nauczyciele wych.-fiz. 

wychowawcy klas 

 

 

nauczyciele historii 

 

nauczyciele historii 

 

nauczyciele historii 

nauczyciele historii 

 

nauczyciele historii 

 

nauczyciele historii 

nauczyciele historii 

wszyscy nauczyciele 

Gi, Le 

nauczyciele j. polskiego 
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3. Integrowanie społeczności szkolnej 

i zespołów klasowych. 

 Wsparcie dla uczniów przybywających 

z zagranicy: 

o Zajęcia dla cudzoziemców – j. polski jako 

obcy 

o Wyrównywanie różnic programowych 

o Pomoc w adaptacji i integracji w środowisku 

klasowym i szkolnym 

o Niwelowanie trudności komunikacyjnych 

związanych ze słabą znajomością j. polskiego 

o Pomoc uczniowi z doświadczeniem 

migracyjnym – niemiecki, angielski i rosyjski 

 Wyjścia i wycieczki integrujące klasę 

 Imprezy klasowe: dzień chłopca, andrzejki 

wigilia, dzień kobiet, 

 Dzień Wiosny 

 Kształtowanie właściwych postaw w zespołach 

klasowych - warsztaty 

 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

30 IX, 30 XI,  

22 XII, 8III 

21 III 

IX-VI 

 

 

Bt, Gi 

 

Bt, Gi, KN 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele języków  

obcych 

wychowawcy klas 

wychowawcy klas 

 

SU, nauczyciele 

Gi 

4. Pielęgnowanie wzorców kultury 

osobistej i propagowanie 

podstawowych norm 

obyczajowych. 

 Zapoznanie ze szkolną dokumentacją (WSO, 

Statut Szkoły, Program Poprawy Frekwencji) 

 Prezentowanie pozytywnych wzorców zachowań 

przez nauczycieli wychowawców i pozostałych 

nauczycieli i pracowników szkoły 

 Zwracanie uwagi na kulturę słowa, strój, sposób 

bycia na co dzień 

IX 

 

IX-VII 

 

 

IX-VIII 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

pracownicy szkoły 
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 Uwzględnianie i stosowanie spójnego systemu 

nagród i kar obowiązującego w szkole (Program 

Poprawy Frekwencji) 

 Stosowanie pochwał (ustnych, pisemnych, listy 

pochwalne do rodziców) 

IX-VIII 

 

 

IX-VI 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

5. Rozwijanie umiejętności uczenia się 

i poszukiwania informacji. 

Upowszechnianie czytelnictwa 

wśród młodzieży. 

 Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną i Publiczną 

w Środzie Wlkp. 

 Lekcje wychowawcze 

 Wykorzystywanie internetowych platform 

edukacyjnych do pracy na lekcjach, zasobów 

bibliotecznych, multimediów oraz Internetu 

 Filmy edukacyjne 

 Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

 Tydzień Głośnego Czytania 

 „Jak nie czytam jak czytam” 

 Szkolne czytanie „Moralność Pani Dulskiej” 

 Kiermasz podręczników 

 Kiermasz taniej książki 

 Konkursy i okolicznościowe wydarzenia 

czytelnicze  

 Dzień Języka Ojczystego 

 Zabierz książkę na wakacje 

 Dzień Różnorodności Kulturowej 

 Lekcje biblioteczne dla klas pierwszych 

 Tydzień Bibliotek Szkolnych 

IX – VI 

 

wg planów wych. 

wg rozkładu 

 

 

wg potrzeb 

V 

X 

VI 

IX 

IX 

XII/III 

IX-VI 

 

II 

XII, VI 

21 V 

IX/X 

V 

KN 

 

wychowawcy klas 

n-le informatyki 

wszyscy nauczyciele 

 

biblioteka, wychowawcy 

KN 

KN 

KN 

KN, n-le j. polskiego 

KN 

KN 

KN 

 

KN, n-le j. polskiego 

KN 

Gi, KN 

KN 

KN 
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 Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

 Bookcrossing 

X 

VI 

KN 

KN 

OBSZAR: DUCHOWY I DALSZA DROGA ŻYCIOWA MŁODZIEŻY 

1. Rozpoznawanie zainteresowań, 

rozwijanie osobowości 

 Spotkania i konsultacje z doradcą zawodowym 

(PPP) 

 Organizowanie i udział w wycieczkach, 

imprezach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych 

 Korzystanie z ofert kulturalno – edukacyjnych 

 Konkursy (patrz: obszar psychiczny – zadanie 2) 

 Imprezy szkolne: 

o Europejski Dzień Języków Obcych 

o Turniej w wirtualne kręgle  

o Szkolny Klub Wolontariusza 

o Tydzień Kultury 

o Przedstawienia okolicznościowe 

o Dzień Australijski 

 Akcje szkolne: 

o Organizacja DBI 

o Europejski Tydzień Umiejętności 

Zawodowych 

o Dni Krajobrazu  

o Tydzień Edukacji Globalnej 

o Gra miejska w ramach Tygodnia Edukacji 

Globalnej 

o Gra miejska „Co wiesz o Środzie?”  

wg potrzeb 

 

IX-VI 

 

wg potrzeb 

 

 

27 IX 

III 

IX-XII 

XI 

IX-VI 

9 III 

 

II 

X 

 

X 

XI 

XI 

 

II sem. 

doradca zawodowy PPP 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

n-le j. obcych 

Pr, KG 

Gi, KN, LK 

Mi 

Nauczyciele 

n-le j. obcych 

 

MR, Kr, KG 

Zespół gastr. – hot. 

n-le Informatyki 

GA, WK 

zespół przyrodniczy 

n-le j. obcych 

 

zespół przyrodniczy 
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o Zajęcia terenowe w Ośrodku Edukacji 

Leśnej w Czeszewie 

o Rajd „Szlakiem zabytkowych obiektów 

sakralnych Mączniki, dwór w Koszutach” 

o Projekt Edukacyjny w ramach edukacji 

obywatelskiej 

o Kuchnie świata 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z problemami: 

o Zajęcia wyrównawcze z języka 

rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego 

o Zajęcia wyrównawcze dla uczniów 

z Kazachstanu i Ukrainy 

IX 

 

II sem. 

 

IX-VI 

 

XI 

 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

ah, WK, GA, Km, ek 

 

zespół przyrodniczy 

 

Km 

 

n-le j. obcych 

 

 

KN, Ru 

 

Gi, Bt 

 

2. Rozwijanie świadomości istnienia 

potrzeby wspólnego działania na 

rzecz innych osób 

 Współpraca z Domem Pogodnej Jesieni oraz 

Domem Seniora w Jarosławcu 

 Współpraca z PCPR 

 Współpraca z OPS – Akcja Radosne święta w 

każdym domu 

 Akcja Znicz 

 Zbiórka zniczy 

 Zbiórka karmy 

XI, XII 

 

IX-VI 

XII, IV 

 

X 

X 

2 razy w roku 

KN, LK, Gi, Fl 

 

KN, LK, Gi 

Gi, KN, LK 

 

KN, Nk, Kb 

Gi, KN, LK 

LK, KN 

3. Znajomość konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów w 

środowisku szkolnym i poza nim.  

 Zwracanie uwagi na zachowania uczniów na 

lekcjach i w czasie przerwy 

 Zwracanie uwagi na zagadnienie komunikacji 

interpersonalnej podczas zajęć lekcyjnych 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 
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 Propagowanie negocjacji i mediacji jako 

najlepszych metod rozwiązywania problemów i 

konfliktów (lekcje wychowawcze, indywidualne 

lub grupowe spotkania z pedagogiem) 

 Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby 

innych oraz umiejętności udzielania wsparcia 

emocjonalnego 

wg planów 

wychowawczych 

 

 

IX-VI 

 

wychowawcy klas,  

Gi, AW 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

4. Przygotowanie do wejścia na rynek 

pracy i wyboru dalszego kierunku 

kształcenia oraz poszerzanie wiedzy 

na temat różnych form 

poszukiwania pracy 

 Spotkania i konsultacje z doradcą zawodowym 

(PUP) w celu poznania zasad uczenia się 

ustawicznego 

 Rozmowy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, 

doradcą zawodowym oraz przedstawicielami 

zakładów pracy na temat planów wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu. Przygotowanie do roli 

pracownika: 

o znajomość prawa;  

o dokumenty aplikacyjne; 

o rozmowa kwalifikacyjna;  

o radzenie sobie ze stresem;  

o metody aktywnego poszukiwania pracy. 

 Wycieczki przedmiotowe 

 Rozwijanie umiejętności autoprezentacji na 

lekcjach 

 Ćwiczenie umiejętności potrzebnych przy 

zdawaniu egzaminów i szukaniu pracy 

IX-VI 

 

 

wg planów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg planu 

wg planów 

wychowawczych 

wg planów 

wychowawczych 

wychowawcy 

doradca zawodowy PPP 

 

wychowawcy klas III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

doradca zawodowy PPP 

wychowawcy 
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OBSERWACJA STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU 

Przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej 

obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów pochodzą od 

uczniów, rodziców i nauczycieli oraz służą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu 

kolejnej wersji programu. 

Sposoby i środki ewaluacji: 

 obserwacja i analiza zachowań uczniów, 

 obserwacja postępów w nauce, 

 frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 

 udział w konkursach, akcjach i imprezach szkolnych. 

Narzędzia obserwacji: 

 ankieta, 

 analiza szkolnej dokumentacji. 

Pod koniec roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzona zostanie obserwacja a następnie 

analiza stopnia realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego. Osobami 

ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki 

posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia 

ewentualnych zmian. 

 


