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I.PODSTAWA PRAWNA  

 

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

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

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

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

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznie 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu działania narkomanii (Dz. U z 2018 r., 

poz. 214) 

 Statut ZSO w Płońsku. 

 Koncepcja rozwoju ZSO w Płońsku w latach 2015-2020 

II.ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o misję i wizję szkoły, po zdiagnozowaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców                          i  

kompetencji nauczycieli. 



 Program wychowawczo-profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy dla wszystkich członków społeczności szkolnej. Zawiera propozycje działań 

wychowawczo-profilaktycznych, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów, ich rodziców oraz całe środowisko szkolne -nauczycieli, 

pracowników obsługi i administracji. Celem programu jest wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces ten jest wzmacniany  i  uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki. 

 

III. MISJA SZKOŁY 

 

1. Wyposażyć każdego ucznia w operatywną i nowoczesną wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między ilością informacji, a umiejętnościami               

i kompetencjami. 

2. Przygotować uczniów do uzyskania sukcesu  na egzaminie dojrzałości lub egzaminie gimnazjalnym. 

3. Przygotować każdego ucznia do ustawicznej edukacji i szybkiego reagowania na zachodzące zmiany społeczne. 

4.  Promować twórczą aktywność uczniów na rzecz środowiska społecznego i przyrodniczego. 

5. Odkrywać i rozwijać szczególne uzdolnienia poznawcze uczniów, a kształcić ich uzdolnienia społeczne, menedżerskie, artystyczne, sportowe tak, aby 

okres nauki w szkole był czasem, w którym ujawniać się będą możliwości, inicjatywy i umiejętności indywidualnego  i zespołowego działania. 

6. Nauczać komunikowania się z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi  i kształcić umiejętności pracy zespołowej, a także dokonywania samooceny                   

i podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój. 

7. Kształtować wrażliwość i nauczać kultury osobistej w kontaktach z innymi. 

8. Zapobiegać zagrożeniom społecznym i zdrowotnym. 

9. Wychowywać w duchu tolerancji i poszanowania godności innych, szacunku dla ludzi innych wyznań, narodowości i przekonań. 

 

IV. WIZJA SZKOŁY 

1. Zaspokajać potrzeby edukacyjne środowiska przede wszystkim przez takie przygotowanie uczniów, by mogli kontynuować naukę w szkole 

ponadgimnazjalnej  lub na studiach wyższych. 

2. Utrzymać dotychczasową ofertę edukacyjną wykraczającą poza krajowe standardy edukacyjne – szczególnie w zakresie nauczania języków obcych          

i wyboru rozszerzeń. 

3. Nauczać języków obcych poza systemem klasowym, w grupach międzyklasowych, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości danego 

języka przez ucznia. 

4. Promować aktywny udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych, tak by mogli w ten sposób ujawniać                

i rozwijać szczególne uzdolnienia i predyspozycje umysłowe i fizyczne. 



5. Utrzymać i rozwinąć współpracę szkoły z zagranicznymi placówkami oświatowymi, a szczególnie z Gimnazjum w Hechingen i Winschoten, co pozwoli 

najlepiej realizować założone cele dydaktyczne i wychowawcze. 

6. Poszerzać udział  uczniów, rodziców i nauczycieli w procesie podejmowania decyzji w sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły. 

7. Ciągle podnosić kwalifikacje kadry pedagogicznej poprzez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia. 

8. Modernizować w sposób ciągły bazę materialną i dostosowywać ją do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. 

9. Działać zgodnie, z opracowywanymi wspólnie z innymi organami szkoły, planami strategicznego rozwoju oraz krótkookresowymi planami 

operacyjnymi. 

10. Systematycznie monitorować potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. 

11. Promować kształcenie i rozwijanie różnych zdolności poprzez system zajęć pozalekcyjnych, w których uczniowie mogą brać udział zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami. 

12. Prowadzić zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych i innych pomocy dydaktycznych umożliwiających przekazywanie wiedzy w sposób 

atrakcyjny. 

13. Prowadzić zajęcia dydaktyczne aktywizującymi metodami umożliwiającymi czynne uczestnictwo młodzieży w procesie lekcyjnym. 

14. Rozwijać współpracę szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 

 

V. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

Placówka jest jedną z pięciu szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Ma ponad 100-letnią tradycję. Założona została w 1917 roku jako pierwsza 

szkoła średnia na Ziemi Płońskiej. Obecnie jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących, powołanego przez Starostwo Płońskie 1 września 2000 

roku. Stało się to w wyniku utworzenia przy liceum płońskim Powiatowego Gimnazjum Publicznego. W ciągu 100 lat istnienia liceum opuściło 

ponad 9000 absolwentów 

Ponad 99% absolwentów szkoły dostaje się na wyższe uczelnie, w tym 88% podejmuje naukę na studiach dziennych w państwowych uczelniach. 

Szkoła promuje aktywny udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wychowano 183 laureatów i finalistów olimpiad 

przedmiotowych. Zapewnia to szkole, w połączeniu z wynikami matur, wysokie miejsce w rankingu „Perspektyw” i tytuł Srebrnej Szkoły. Te 

sukcesy dotyczą zwłaszcza przedmiotów humanistycznych. Liceum wypracowało skuteczny wewnętrzny system kształcenia, umożliwiający 

każdemu uczniowi rozwijanie własnych uzdolnień. Od 1992 roku funkcjonuje międzyklasowy system nauczania języków obcych, który umożliwia 

tworzenie grup językowych o różnym poziomie nauczania oraz wybór nauczyciela przez ucznia, a także zmianę grupy bez konieczności 

odchodzenia z klasy. Szkoła oferuje bogaty wybór rozszerzeń z przedmiotów maturalnych, realizowanych w grupach międzyklasowych. W celu 



poszerzenia oferty edukacyjnej i wychowawczej rozwijana jest współpraca z zagranicznymi placówkami oświatowymi w Heschingen (Niemcy) i w 

Winschoten (Holandia). Od ponad 30 lat szkoła należy do Szkół Stowarzyszonych UNESCO i Towarzystwa Szkół Twórczych. Dzięki temu korzysta 

z doświadczeń i dobrych praktyk szkół zrzeszonych w stowarzyszeniach W ostatnim roku szkoła podjęła współpracę z instytucjami edukacyjnymi, 

uczelniami wyższymi i zakładami pracy. 

Szkoła współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie filią w Płońsku, Domem Dziecka, Komendą Powiatową Policji w Płońsku, mediami lokalnymi, 

Miejską Biblioteką Publiczną w Płońsku, Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Płońsku, Prokuraturą Rejonową w Płońsku, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płońsku, Pracownią Dokumentacji Dziejów 

Miasta, Powiatową Stacją Krwiodawstwa, Parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego w Płońsku, SPZOZ Szpitalem w Płońsku, Starostwem Powiatowym w 

Płońsku, Stowarzyszeniem „Spadochron”, szkołami różnych szczebli, Urzędem Miejskim w Płońsku. 

Wychodząc naprzeciw nowym technologiom i sposobom komunikacji, w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice mogą mieć na 

bieżąco kontrolę nad frekwencją ich dzieci oraz obserwować ich postępy w nauce. Elektroniczny dziennik jest narzędziem, które usprawnia, przyspiesza i 

ułatwia kontakt ze wszystkimi rodzicami zarówno w sprawach bieżących, jak i nagłych, pilnych. W budynku zainstalowany jest monitoring, który jest jednym z 

elementów zapewniających bezpieczeństwo przede wszystkim uczniom, ale też pracownikom szkoły. W szkole zatrudniona jest pielęgniarka, posiadająca 

odpowiednio wyposażony gabinet. 

Pedagog i psycholog szkolny prowadzą konsultacje, spotkania i warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli wspierając tym proces dydaktyczny i 

wychowawczy. Są dostępni dla uczniów, którzy potrzebują różnego rodzaju wsparcia czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie posiadający 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego otoczeni są w szkole szczególną troską, w zależności od potrzeb, korzystają między innymi z opieki nauczyciela 

wspomagającego, uczestniczą w zajęciach specjalistycznych. Korzystają z dofinansowania do podręczników ramach projektu Wyprawka Szkolna. 

 

 

W ZSO w Płońsku pracuje wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska. Nauczyciele stale rozwijają swoje umiejętności i zdobywają nową 

wiedzę. W naszej szkole stawia się na wysoką jakość prowadzonych zajęć i dostosowanie treści wynikających z programu nauczania do możliwości poznawczych 

uczniów. Zajęcia są prowadzone w sposób innowacyjny i nastawione na stymulację ucznia, aby poza poszerzaniem wiedzy uczył się jak z niej efektywnie 

korzystać. Zwracamy uwagę na szczególne zdolności uczniów i wspieramy w rozwijaniu zainteresowań. W szkole organizowane są ponadto zajęcia dodatkowe 

dla uczniów z problemami w nauce i dla uczniów wybitnych. 

 

W szkole dbamy o pozytywną atmosferę sprzyjającą nauce, wychowaniu i budowaniu więzi z rówieśnikami.  



Budynek szkoły składa się części przedwojennej oraz wybudowanego w latach 60 internatu i budynku z lat 70. Szkoła jest systematycznie modernizowana. W 

latach 2007-2012 dobudowano piętro nad najstarszą częścią szkoły oraz halę sportową z zapleczem socjalnym i salami dydaktycznymi. Obecnie trwa 

przebudowa internatu, która zakończy się w 2021. 

W budynkach mieszczą się: 41 sale dydaktyczne, 2 sale sportowe, siłownia, czytelnia, biblioteka, aula szkolna oraz 4 pomieszczenia socjalno–gospodarcze. 

Większość pomieszczeń jest odnowiona, wyposażona w nowe meble i sprzęt multimedialny (57 stacjonarnych zestawów komputerowych, 15 tablic 

interaktywnych, 34 laptopy i 27 projektorów multimedialnych). Szkoła posiada sieć internetową. Internat posiada 82 miejsca wraz z zapleczem kuchennym i 

socjalnym  

 

 

 

VI. WARTOŚCI UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 

 

W naszej szkole pracujemy z uczniem na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim przygotowujemy go do dalszego kształcenia i pracy. Wpajamy potrzebę 

ciągłego doskonalenia się, rozwijania, ciekawości świata. Uczymy efektywnie korzystać z wiedzy. Wypracowujemy w naszych podopiecznych sumienność, 

poczucie odpowiedzialności i umiejętność zaangażowania się. Pokazujemy jak walczyć z niszczącym stresem i jak wykorzystywać go w sposób pozytywny, 

stymulujący i napędzający do działania. Uświadamiamy jak być osobą asertywną, potrafiącą dbać o siebie, swoje bezpieczeństwo, prawa, emocje i zdrowie. 

Rozbudzamy kreatywność i wyobraźnię. Uczymy jak patrzeć pozytywnie na świat, dostrzegać dobro w ludziach i sytuacjach, które napotykają, a które niekiedy 

są trudne i bolesne. Ponadto uwrażliwiamy uczniów na innych ludzi, na ich potrzeby, odmienności. Uczymy tolerancji, empatii i szacunku do siebie i drugiego 

człowieka. Wspieramy w budowaniu silnej hierarchii wartości o solidnych fundamentach, zwracając uwagę na potrzebę dbania o relacje rodzinne, 

przyjacielskie i partnerskie. Uczymy dostrzegania i realizowania własnych potrzeb, potrzeb innych ludzi, środowiska i ojczyzny zachowując przy tym zdrowy 

rozsądek i umiejętność określania priorytetów. 

 

 
 

VII. SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Absolwent jest: 

1) aktywny: posiada zainteresowania, pasje,  jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,  korzysta z różnych źródeł informacji, 

wykorzystuje zdobytą wiedzę; 



2) odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,  

3) otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych; 

4) optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych; 

5) tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, 

6) świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych. 

 

VIII. DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH I ZAGROŻEŃ 

 

1. Metody diagnozy:  

 obserwacja  

 analiza dokumentacji (wyniki klasyfikacji i promocji, analiza frekwencji, ocena efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

wyniki sprawdzianów i egzaminów)  

 analiza ankiet przeprowadzanych w ramach ewaluacji pracy szkoły 

 rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami 

 wnioski z prac zespołów nauczycieli (np.: przedmiotowych, wychowawców klas, klasowych itp.)  

 wnioski z nadzoru pedagogicznego 

2. Potrzeby wynikające z diagnozy:  

 eliminacja zachowań ryzykownych  

 profilaktyka uzależnień  

 propagowanie zdrowego stylu życia  

 propagowanie różnych form aktywności fizycznej i zmniejszenie odsetka uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego 

 poprawa frekwencji  

 wykluczenie zachowań agresywnych ( w tym szczególnie agresji werbalnej)  

 edukacja prawna  



 kształtowanie racjonalnego zachowania w obliczu zagrożenia siebie i innych osób  

( w tym udzielanie pierwszej pomocy)  

 zwiększenie aktywności uczniów w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego  

 propagowanie wolontariatu  

 kształtowanie trwałych postaw związanych z przestrzeganiem zasad kultury osobistej  

 uświadomienie wartości nauki i pracy; wdrażanie do systematycznej pracy  

 odpowiedzialność za otoczenie i estetykę szkoły  

 

 

 

 

IX.  ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO. 

1. Cele ogólne: 

Wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i 

innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i 

witalności; 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia. 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli 

teatralnych, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

 



2. Cele szczegółowe:  

a. Wychowanie młodego człowieka do bycia odpowiedzialnym za własne postępowanie i wybory we wszystkich sferach własnego życia. 

b. Przygotowanie do wyborów życiowych w oparciu o system uniwersalnych wartości moralnych: szacunek, uczciwość, odwaga, solidarność, pokojowość, 

sprawiedliwość, samodyscyplina, przyjaźń i miłość, szczęście, piękno, mądrość.  

c. Budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o prawidłowy, realny, prawdziwy obraz własny.  

d. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i komunikacyjnej. Radzenie sobie z emocjami własnymi oraz otoczenia. 

e. Pomoc w budowie własnej tożsamości. 

f. Modelowanie pożądanych zachowań społecznych. Nauka tolerancji religijnej, kulturowej, społecznej. Dążenie do równowagi pomiędzy postawami 

altruistycznymi i egoistycznymi.  

g. Realizowanie podstawowych celów, zapisanych w Akcie Konstytucyjnym UNESCO. Planowanie swoich działań w oparciu o cztery filary edukacji przedstawione w 

raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a): uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, 

żeby działać – mieć świadomość oddziaływania na środowisko i wykorzystywać tę możliwość; uczyć się, aby żyć wspólnie – być aktywnym członkiem grupy, 

społeczeństwa, umieć współpracować; uczyć się, aby być – rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności. 

h. Wspieranie aktywnego udziału uczniów w życiu szkolnym i pozaszkolnym. 

i. Zachęcanie do odkrywania własnych talentów i mocnych stron. 

j. Umożliwienie rozwoju osobowości ucznia w sferze intelektualnej, duchowej i fizycznej. 

k. Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w 

procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

l. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.  

m. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 

n. Przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

o. Kształtowanie asertywnych zachowań w walce z nałogami, promowanie zdrowego trybu życia. 

p. Kształtowanie nawyku dbałości o otoczenie i odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/delors/


X. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNYCH 

GIMNAZJUM 

OBSZAR ZADANIA DZIAŁANIA 

KLASA 3 

Zdrowie, 

edukacja 

prozdrowotna 

 

Kształtowanie postawy samoświadomości, wyobraźni 

i kreatywności oraz ukierunkowanego doskonalenia własnych 

zdolności i umiejętności (specyfika ucznia zdolnego). 

 

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości oraz 

wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych, 

ustalania priorytetów działań. 

Zapobieganie zaburzeniom w odżywianiu, wdrażanie do 

stosowania zasad prawidłowego żywienia. 

 

Kształtowanie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności 

ruchowej i aktywnego wypoczynku w życiu człowieka jako 

skutecznego sposobu dbania o własne zdrowie fizyczne 

i psychiczne. 

 

Doskonalenie umiejętności diagnozowania swojego stanu 

zdrowia na podstawie obserwacji. 

 

Kształtowanie postawy pełnej świadomości wpływu 

dobrostanu fizycznego i psychicznego na funkcjonowanie 

człowieka. 

 

Dostarczenie uczniom informacji z zakresu dojrzewania, 

specyfiki tego okresu, możliwości dbania o zdrowie 

(podstawowe informacje o zapobieganiu 

rozprzestrzeniania chorób zakaźnych, wenerycznych, 

zasadach racjonalnego żywienia, znaczeniu ruchu dla 

zdrowia) poprzez wykłady, informacje na stronach 

internetowych szkoły, gazetce szkolnej itp.. 

 

Stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w różnych 

formach aktywności fizycznej ( SKS, szkolne turnieje 

sportowe  i inne). 

Realizacja programu profilaktycznego: „Trzymaj formę”. 

 



Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów 

działania zespołowego z wykorzystaniem potencjału 

wszystkich uczestników. 

 

Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji 

interpersonalnej (umiejętności słuchania i odbierania 

komunikatów  

i reagowania na emocje, zachowania empatyczne, 

asertywne). 

 

Kształtowanie umiejętności poszukiwania różnorodnych 

rozwiązań sytuacji problemowych i konfliktowych. 

 

Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i uczenie radzenia 

sobie z nimi. 

 

 

Zajęcia integrujące uczniów, np.: wyjazdy do teatru, 

wycieczki jednodniowe i wielodniowe, podejmowanie 

działań na rzecz szkoły (przedstawienia, apele, 

uczestnictwo w konkursach, itp.) według planu pracy 

przygotowanego na dany rok szkolny.  

 

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych i w 

wolontariacie. 

 

Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej z zakresu 

rozwoju emocjonalnego, inteligencji komunikacyjnej, 

asertywności w ramach lekcji wychowawczych oraz zajęć 

dodatkowych i otwartych. 

Działalności Samorządu Uczniowskiego. 

 

Propagowanie informacji na temat praw i obowiązków 

uczniów, statutu szkoły, regulaminów jako systemów 

wspomagających życie szkolne uczniów, umożliwiających 

podejmowanie inicjatyw i brania odpowiedzialności za 

własne postępowanie.  

Organizowanie prezentacji prac uczniów     ( naukowych, 

plastycznych, literackich i innych). 

 

Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, 

zdolności, umiejętności i zainteresowań (konkursy 



przedmiotowe, artystyczne, olimpiady, akcje ekologiczne, 

konkursy, zawody sportowe, i inne). 

 
W zakresie doradztwa zawodowego szkoła organizuje: 
1.Indywidualne doradztwo zawodowe prowadzone przez 
pedagoga szkolnego, 
2.Grupowe doradztwo zawodowe prowadzone przez 
pedagoga szkolnego wspieranego przez wychowawców 
oraz organizacje i instytucje zewnętrzne, 
 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w formach kół 

zainteresowań przedmiotowych, kulturalnych i innych. 

Pomoc uczniom w nauce poprzez zajęcia wyrównawcze.  

Kultywowanie świąt narodowych, szkolnych, religijnych 

oraz tradycji regionalnej i rodzinnej poprzez udział w 

organizowaniu i przebiegu uroczystości, takich jak np. 

rozpoczęcie roku szkolnego 

obchody rocznic narodowych i państwowych (np. 

wybuchu II wojny światowej, Narodowego Święta 

Niepodległości, wprowadzenia stanu wojennego, Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uchwalenia  Konstytucji 3 

Maja, wyzwolenia Płońska,  itp.) Dzień Edukacji 

Narodowej; Tydzień Kultur i Języków Obcych; Dzień 

Patrona; wigilie klasowe; Dzień Dziecka; zakończenie roku 

szkolnego. 

 

 



 

Kultura -

wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

 

Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia się (jako jednostki 

oraz elementu zbiorowości). 

 

Kształtowanie potrzeby podejmowania działań na rzecz 

innych osób  

w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). 

 

Kształtowanie postawy szacunku dla wartości narodowych 

(uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, 

uroczystościach szkolnych, poszanowanie symboli 

narodowych i miejsc pamięci narodowej). 

 

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych, rozwijanie 

świadomości na temat zasad humanitaryzmu w oparciu 

o poszanowanie godności człowieka i zasady tolerancji. 

 

Kształtowanie postaw świadomego, ukierunkowanego oraz 

krytycznego korzystania z dóbr kultury w celu zaspokojenia 

własnych potrzeb duchowych. 

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez 

podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego. 

Zajęcia integrujące uczniów, np.: wyjazdy do teatru, 

wycieczki jednodniowe i wielodniowe, podejmowanie 

działań na rzecz szkoły (przedstawienia, apele, 

uczestnictwo w konkursach, itp.) według planu pracy 

przygotowanego na dany rok szkolny.  

 

Rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej 

wśród młodzieży. Przyczynianie się do budowania 

wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania 

pokoju na świecie zgodnie z założeniami Szkół 

Stowarzyszonych UNESCO. Udział uczniów w  wymianach 

międzynarodowych (Winschoten, Hechingen) i programie 

AIESEC. 

 

 

Bezpieczeństwo- 

profilaktyka 

Propagowanie wiedzy na temat skutków prawnych, 

moralnych, zdrowotnych, społecznych i psychologicznych 

używania substancji i środków psychoaktywnych oraz 

Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej z zakresu 
rozwoju emocjonalnego, inteligencji komunikacyjnej, 
asertywności, profilaktyki uzależnień w ramach lekcji 
wychowawczych oraz zajęć dodatkowych i otwartych. 



zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

usprawnienie umiejętności  rozpoznawania przejawów 

zachowań ryzykownych wśród młodzieży 

 

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach 

konfliktowych, wykorzystania elementów negocjacji i mediacji 

w przypadkach bezpośredniej i pośredniej agresji werbalnej  

i niewerbalnej. 

 

Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy dotyczącej 

bezpieczeństwa w sieci, świadomego korzystania z technologii 

informacyjnych i oprogramowania komputerowego, 

umiejętności przeciwdziałania przejawom cyberprzemocy. 

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń 

cywilizacyjnych oraz właściwego selekcjonowania i krytycznej 

analizy informacji. 

 

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji 

podejmowanych działań dla siebie i innych z określeniem 

alternatywnych rozwiązań problemu. 

Przeprowadzenie przez terapeutę uzależnień warsztatu 
tematycznego dotyczącego uzależnień od substancji 
psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, substancje 
zmieniające świadomość i zachowanie) 
 

 

 

Organizacja spotkań z osobami zajmującymi się 

zawodowo profilaktyką, w tym pracownikami PPP, Policji, 

Sądu Rodzinnego, PSSE, itp. 

 

 

Realizacja programów profilaktycznych: 

 „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”, 

„Cybernauci”. 

 

 

 

 

 



 

 

LICEUM 

OBSZAR ZADANIA DZIAŁANIA 

KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3 

Zdrowie, 

edukacja 

prozdrowotna 

 

Utrwalenie umiejętności 

rozpoznawania symptomów 

zagrożeń zdrowia fizycznego. 

 

Promowanie dbałości o 

zdrowie poprzez zachęcanie 

do aktywności fizycznej i 

uprawiania sportu przez całe 

życie. 

  

Zapobieganie zaburzeniom w 

odżywianiu, promowanie 

zasad prawidłowego żywienia. 

 

Rozwijanie postawy aktywnej 

(uczeń podejmuje inicjatywę 

i odpowiedzialność za swoje 

działania i decyzje) i 

przedsiębiorczej. 

  

Promowanie postaw 

prozdrowotnych, 

propagowanie aktywnego 

sposobu spędzania czasu. 

 

Rozwijanie nawyku 

przestrzegania zasad 

prawidłowego żywienia. 

 

Rozwijanie umiejętności 

gospodarowania czasem 

(znaczenie odpoczynku i 

snu). 

 

Podnoszenie poczucia 

własnej wartości i 

adekwatnej samooceny. 

 

Wzmacnianie własnego 

potencjału intelektualnego 

Pogłębianie wiedzy na 

temat zdrowia i 

konieczności 

przeprowadzania badań 

profilaktycznych. 

 

Stosowanie skutecznych 

strategii radzenia sobie ze 

stresem np. w sytuacji 

egzaminacyjnej. 

 

Planowanie ścieżki kariery 

zawodowej, promowanie 

postaw 

przedsiębiorczych. 

 

Wypracowanie strategii 

przygotowania do 

egzaminu maturalnego. 

 

Dostarczenie uczniom 

informacji z zakresu 

dojrzewania, specyfiki tego 

okresu, możliwości dbania o 

zdrowie (podstawowe 

informacje o zapobieganiu 

rozprzestrzeniania chorób 

zakaźnych, wenerycznych, 

zasadach racjonalnego 

żywienia, znaczeniu ruchu 

dla zdrowia) poprzez 

wykłady, warsztaty, godziny 

wychowawcze, informacje na 

stronach internetowych 

szkoły, gazetce szkolnej itp. 

 

Stworzenie uczniom 
możliwości uczestnictwa w 
różnych formach aktywności 
fizycznej( SKS, szkolne 
turnieje sportowe, zawody 
sportowe  i inne). 



Kształtowanie troski o 

zdrowie własne i innych. 

  

Zachęcanie do rozwoju i pracy 

nad sobą poprzez poznanie 

własnych mocnych i słabych 

stron. 

 

Podnoszenie własnej wartości 

poprzez określanie osobistego 

potencjału i rozwój zdolności. 

 

Poznanie skutecznych 

strategii radzenia sobie ze 

stresem i stosowanie ich. 

 

Poznawanie efektywnych 

metod uczenia się. 

poprzez wykorzystanie 

technik uczenia się. 

 

Stosowanie skutecznych 

strategii radzenia sobie ze 

stresem, niepowodzeniami 

oraz sytuacjami trudnymi. 

 

Promowanie ratownictwa 

medycznego i zachęcanie do 

reagowania  

w sytuacjach zagrożenia 

życia. 

 

Dbałość o aktywne 

spędzanie czasu i relaks. 

 

Wykorzystanie 

kompetencji 

komunikacyjnych w 

skutecznej 

autoprezentacji. 

Indywidualna pomoc i opieka 
nad uczniami posiadającymi 
opinię z PPP. 
Indywidualne rozmowy 
pedagoga z uczniami, mające 
na celu rozładowanie 
napięcia emocjonalnego, 
powstałego na tle 
niepowodzeń szkolnych, 
konfliktów z rodzicami lub 
rówieśnikami. 
Program radzenia sobie ze 
stresem dla maturzystów pt. 
„Stres pod kontrolą”. 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

Budowanie w klasie 

bezpiecznego środowiska 

umożliwiającego koncentrację 

na nauce i rozwój własnych 

zainteresowań (np. poprzez 

działania integracyjne). 

 

Doskonalenie umiejętności 

zmiany postaw i zachowania 

poprzez stosowanie 

asertywnej krytyki. 

 

Rozwijanie postaw 

prospołecznych i 

Podejmowanie działań 

nastawionych na różne 

obszary ludzkich 

problemów w kontekście 

udzielania pomocy 

(wolontariat). 

 

Zajęcia integrujące uczniów, 
np.: wyjazdy do teatru, 
wycieczki jednodniowe                       
i wielodniowe, 
podejmowanie działań na 
rzecz szkoły (przedstawienia, 
apele, uczestnictwo w 
konkursach, itp.) według 
planu pracy przygotowanego 
na dany rok szkolny 



Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych werbalnych 

i pozawerbalnych w celu 

prezentacji własnego 

stanowiska. 

 

Rozwój zaangażowania w 

różne formy aktywności (koła 

zainteresowań, wolontariat, 

działalność samorządowa). 

 

Kształtowanie postawy 

szacunku dla wartości 

narodowych (np. poprzez 

uczestnictwo w 

uroczystościach szkolnych i 

obchodach ważnych dla 

narodu świąt). 

 

Rozwijanie kompetencji w 

zakresie pracy nad 

rozwiązywaniem problemów 

(np. praca w grupie, burza 

mózgów, dyskusja grupowa, 

projekt, mediacje). 

obywatelskich (pomoc 

koleżeńska, działalność SU). 

 

Podejmowanie działań na 

rzecz innych osób w celu 

poprawy ich sytuacji 

(wolontariat). 

 

Rozwijanie kompetencji z 

zakresu rozwiązywania 

konfliktów  

z zastosowaniem negocjacji i 

mediacji. 

 

Rozwijanie szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego. 

 

Doskonalenie umiejętności 

wykorzystywania wiedzy na 

temat praw i obowiązków 

obywateli. 

 

Tworzenie dobrej atmosfery 

w szkole poprzez organizację 

Włączenie się w 

budowanie 

długofalowych relacji ze 

szkołą. 

 

Traktowanie pobytu w 

szkole jako wartości – 

przygotowanie do  

podsumowań własnej 

aktywności. 

 

Przygotowanie do życia 

obywatelskiego. 

 

Kształtowanie 

umiejętności świadomego 

podejmowania decyzji 

i przeciwstawiania się 

naciskom grupy. 

 

Wprowadzenie do szkolnych 
planów nauczania autorskich 
przedmiotów 
interdyscyplinarnych np. 
„warsztaty edytorskie” 
„grafika komputerowa 
i techniki multimedialne” 
„elementy logistyki”, 
”edukacja obywatelsko-
prawna”. 
 
Organizowanie akcji 
charytatywnych 
(krwiodawstwo, szpik kostny, 
WOŚP, Szlachetna Paczka, 
Góra Grosza) 
 
W zakresie doradztwa 
zawodowego szkoła 
organizuje: 
1.Indywidualne doradztwo 
zawodowe prowadzone 
przez pedagoga szkolnego, 
2.Grupowe doradztwo 
zawodowe prowadzone 
przez pedagoga szkolnego 
wspieranego przez 
wychowawców oraz 
organizacje i instytucje 
zewnętrzne. 



uroczystości szkolnych i 

klasowych. 

3.Spotkania z 
przedstawicielami szkół i 
uczelni będących w kręgu 
zainteresowań absolwentów 
liceum, 
 

Prowadzenie zajęć w formie 

warsztatowej z zakresu 

rozwoju emocjonalnego, 

inteligencji komunikacyjnej, 

asertywności w ramach lekcji 

wychowawczych oraz zajęć 

dodatkowych i otwartych.  
 

Propagowanie informacji na 

temat praw i obowiązków 

uczniów, statutu szkoły, 

regulaminów jako systemów 

wspomagających życie 

szkolne uczniów, 

umożliwiających 

podejmowanie inicjatyw i 

brania odpowiedzialności za 

własne postępowanie.  

 

Podejmowanie współpracy z 

ośrodkami badawczymi i 



uczelniami wyższymi(Senat 

RP, Politechnika 

Warszawska, Uniwersytet 

Warszawski, SGH).  

Stwarzanie możliwości 

eksponowania swojej 

wiedzy, zdolności, 

umiejętności i zainteresowań 

(konkursy przedmiotowe, 

artystyczne, olimpiady, akcje 

ekologiczne, konkursy, 

zawody sportowe, i inne). 

Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych w formach kół 

zainteresowań przedmiotowych, 

kulturalnych i innych. 

Pomoc uczniom w nauce poprzez 

zajęcia wyrównawcze.  

Kultywowanie świąt 

narodowych, szkolnych, 

religijnych oraz tradycji 

regionalnej i rodzinnej 

poprzez udział w 

organizowaniu i przebiegu 

uroczystości, takich jak np. 



rozpoczęcie roku szkolnego, 

obchody rocznic narodowych 

i państwowych (np. wybuchu 

II wojny światowej, 

Narodowego Święta 

Niepodległości, 

wprowadzenia stanu 

wojennego, Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, 

uchwalenia  Konstytucji 3 

Maja, wyzwolenia Płońska,  

itp.) 

Dzień Edukacji Narodowej; 

Tydzień Kultur i Języków 

Obcych; Dzień Patrona; 

wigilie klasowe; Dzień 

Dziecka; zakończenie roku 

szkolnego. 

 

Kultura -

wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

 

Wdrażanie do podejmowania 

odpowiedzialności za 

realizację określonych zadań 

lub dziedzin życia szkoły. 

 

Rozwijanie postaw 

prospołecznych i 

Uwrażliwianie na stosowanie 

się do norm społecznych. 

 

Rozwój zainteresowań i 

uzdolnień poprzez pracę nad 

sobą. 

 

Wykorzystanie w praktyce 

wiedzy o różnicach 

kulturowych 

w kontaktach 

rówieśniczych z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

W zakresie 
współdecydowania przez 
uczniów o sposobie 
i przebiegu procesu uczenia 
się: 
1.Wybór przez uczniów 
języków obcych, których 
chcą się uczyć i poziomu tego 
nauczania, 



obywatelskich (wolontariat, 

działalność samorządowa). 

 

Rozwijanie planowania 

własnej ścieżki życiowej w 

oparciu o rzetelną pracę i 

uczciwość 

 

Rozwój zainteresowań i 

uzdolnień poprzez pracę nad 

sobą (np. docieranie do 

informacji, udział w 

konkursach, olimpiadach, 

projektach naukowych). 

 

Kształtowanie postawy 

tolerancyjnej poprzez 

znajomość różnych kultur i ich 

wkładu w rozwój cywilizacji. 

 

Rozwijanie postawy otwartej 

na potrzeby innego człowieka 

(np. pomoc koleżeńska, 

postawa wrażliwości na 

krzywdę, bezinteresowność, 

wolontariat). 

Planowanie ścieżki własnego 

rozwoju, kariery naukowej 

i zawodowej. 

 

Poszerzanie wiedzy na temat 

kultury rodzimej poprzez 

działania służące rekreacji. 

 

Rozwijanie wrażliwości na 

etykę w życiu szkolnym 

(uczciwość szkolna, 

przestrzeganie praw 

autorskich). 

 

 

Utrwalanie umiejętności 

wyrażania własnych 

emocji oraz odczytywania 

emocji i uczuć innych. 

 

Doskonalenie 

umiejętności 

wykorzystywania wiedzy 

na temat praw  

i obowiązków obywateli 

(odpowiedzialność 

prawna osób dorosłych). 

 

Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

 

Wprowadzanie w życie 

ideałów świadomej 

konsumpcji. 

Kierowanie się potrzebą 

uczestnictwa w kulturze. 

2.Wpływ uczniów na wybór 
sposobu organizowania 
procesu nauczania  
(nauczanie klasowo-lekcyjne, 
nauczanie 
międzyoddziałowe). 
3.Wybór przez uczniów liczby 
rozszerzeń realizowanych  
w szkole (indywidualna 
droga rozwoju.) 
Organizowanie i udział 
uczniów w spektaklach i 
występach (apele szkolne, 
spektakle teatralne) 
 
Udział uczniów w wymianach 
międzynarodowych 
(Winschoten, Hechingen) 
i programie AISEC. 
 
 



 

Rozwijanie wrażliwości 

poprzez uczestnictwo w 

kulturze. 

Rozwijanie postrzegania nauki 

jako wartości poprzez 

poznawanie tradycji szkoły. 

Bezpieczeństwo- 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

Kształtowanie postawy 

promującej zdrowie i 

bezpieczeństwo poprzez 

ukazanie zgubnych skutków 

stosowania używek i środków 

psychoaktywnych. 

  
Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń 

cywilizacyjnych (rasizm, 

nietolerancja, terroryzm, 

choroby cywilizacyjne). 

 

Rozpoznawanie manipulacji i 

nauka asertywności. 

 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za swoje 

życie i innych (np. 

Poszerzenie wiedzy na temat 
skutków prawnych, 
moralnych, zdrowotnych, 
społecznych i 
psychologicznych używania 
substancji i środków 
psychoaktywnych oraz 
usprawnienie umiejętności  
rozpoznawania przejawów 
zachowań ryzykownych 
wśród młodzieży 
 

Doskonalenie umiejętności 

podejmowania racjonalnych 

decyzji w oparciu o 

posiadane informacje i 

ocenę skutków własnych 

działań. 

 

Uczenie krytycznego odbioru 

reklam i mediów, 

Przeciwdziałanie 

chorobom 

cywilizacyjnym. 

 

Wzmacnianie norm 

ograniczających 

zachowania ryzykowne 

oraz korygowanie 

błędnych przekonań o 

nich. 

 

Uwrażliwienie na problem 

odpowiedzialności 

podczas, komunikacji 

pieszej i motoryzacyjnej. 

Umiejętne reagowanie w 

sytuacjach 

nadzwyczajnych.  

 

Organizacja spotkań z 
osobami zajmującymi się 
zawodowo profilaktyką, w 
tym pracownikami PPP, 
Policji, Sądu Rodzinnego, 
PSSE, itp. 
Prowadzenie zajęć w formie 
warsztatowej z zakresu 
rozwoju emocjonalnego, 
inteligencji komunikacyjnej, 
asertywności, profilaktyki 
uzależnień w ramach lekcji 
wychowawczych oraz zajęć 
dodatkowych i otwartych. 
Przeprowadzenie przez 
terapeutę uzależnień 
warsztatu tematycznego 
dotyczącego uzależnień od 
substancji psychoaktywnych 
(narkotyki, dopalacze, 
substancje zmieniające 
świadomość i zachowanie) 



przestrzeganie prawa 

szkolnego, zapobieganie 

wczesnej inicjacji seksualnej, 

odpowiedzialność prawna 

nieletnich). 

 

Utrwalenie informacji o 

bezpiecznym zachowaniu w 

sieci oraz metodach 

przeciwdziałania 

cyberprzemocy. 

przeciwdziałanie 

uzależnieniom od Internetu i 

urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za swoje 

życie i innych (np. 

przestrzeganie prawa 

szkolnego, zapobieganie 

wczesnej inicjacji 

seksualnej). 

 

Bezpieczne zachowanie na 

drodze (piesi, rowerzyści, 

kierowcy). 

Promowanie postawy 

trzeźwości i 

przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

 

 

 
Realizacja programów 
profilaktycznych: 
„Cybernauci” 
„Zdrowe piersi są OK”,  
„Wybierz życie, pierwszy 
krok”, 
„Znamię! Znam je?”, 
”Podstępne WZW”, ”Ars-jak 
dbać o miłość” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Internat 

Zadania Działania 

Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska 
wychowawczego 

o rozmowy,  

o gazetki profilaktyczne 

Propagowanie zdrowego stylu życia  o spotkania z pracownikami Sanepid 

o włączanie się  w ogólnopolskie akcje prozdrowotne 

o warsztaty na temat HIV i AIDS 

o propagowanie zasad zdrowego odżywiania się 

o zajęcia sportowe i turnieje 

Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia 
własnej wartości 

o zajęcia integracyjno-adaptacyjne 

o imprezy internackie 

o rozmowy 

o kontrakty 

o prace społeczne 

Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym 
 

o pomoc uczniom w nauce  

o rozmowy dotyczące asertywności i radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych 

Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej o zajęcia dotyczące uzależnień 

o rozpowszechnianie materiałów na temat negatywnych skutków 

zażywania środków psychoaktywnych 

Kształtowanie postaw asertywnych o zajęcia 

o rozmowy indywidualne 

Kształtowanie postaw prospołecznych o działalność społeczne na rzecz internatu i środowiska lokalnego 

Przeciwdziałanie przemocy i agresji o zajęcia uczące współżycia w grupie 

o przestrzeganie zasad współżycia opartego na godności i 

poszanowaniu wzajemnych praw 

o spotkania z funkcjonariuszami policji 



XI. OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Dyrektor szkoły:  

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,  

  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o 

prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

  inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,  

  stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,  

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

zadań,  

  czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  

  nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,  

  nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

Rada Pedagogiczna:  

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,  

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

  opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością  

  uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,  

  uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

Nauczyciele:  

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

   reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,  



 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,  

  udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

  kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,  

  rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i na bieżąco udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

  wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,  

 

Wychowawcy klas:  

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,  

  rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i na bieżąco udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

  na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan 

pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,  

  przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,  

  zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,   

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

specjalnych potrzebach,  

  wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

  dbają o dobre relacje uczniów w klasie,  

  podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,  

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

  podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych  

 

Pedagog szkolny:  

 diagnozuje środowisko wychowawcze,  

  zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,  

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

  zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,  

  współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,  



  współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym 

w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

Rodzice:  

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,  

  uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,  

  współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,  

  dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,  

  Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.  

 

Samorząd uczniowski:  

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,  

  uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,  

  prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

  reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,  

  propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,  

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

  może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  

 

 

 

 

XII. PROCEDURY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIOM 
zostały opracowane i stanowią załącznik do programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. 



 

 

XIII. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO-PROFILAKTYCZNEGO  

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest 

zapisem swoistych oczekiwań i  przewidywań, dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym 

monitorowaniu i ewaluacji przeprowadzonej raz na 3 lata(etap edukacyjny).  

 

Przez monitorowanie rozumiemy systematyczną i rozciągniętą w czasie obserwację sposobów realizacji przyjętych w Programie celów i zadań wychowawczych. 

Zajmuje się tym dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog szkolny oraz rodzice. Ewaluacja jest pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych oraz oceną 

wartości Programu. Pozwoli podjąć decyzję, czy ma być dalej realizowany, a jeżeli tak, to czy należy go zmodyfikować.  

 

Ewaluacja Programu wychowawczo-profilaktycznego jest analizą i oceną:  

-wszelkich efektów jego wdrożenia,  

-szeroko pojętych warunków (środowiskowych, organizacyjnych, materialnych), w jakich jest realizowany,  

-stopnia jego realizacji wobec założonych celów.  

 

EWALUACJA programu wychowawczo-profilaktycznego w naszej szkole przeprowadzana jest okresowo przez Komisje ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, wychowania i profilaktyki. Dokonywana jest na podstawie wywiadów, analizy szkolnej dokumentacji, wyników zachowania i nauczania.  

 

MODYFIKACJA  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny ulega modyfikacji na podstawie wniosków wynikających z ewaluacji lub wprowadzenia nowych działań.  


