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I.  WSTĘP 

 Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze 

szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane  

w podstawie programowej. Jego głównym celem jest wspieranie ucznia we 

wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osiąganie pełni dojrzałości 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

 Działania wychowawcze szkoły będą wzmacniane i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

 W realizację będą zaangażowani wszyscy uczniowie i ich rodzice, kadra 

pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi. Wiele zadań 

podejmowanych będzie we współpracy z podmiotami zaangażowanymi  

w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły (stowarzyszenia, 

instytucje, rada rodziców, organy administracji publicznej). W programie 

podkreślono potrzebę ukształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym 

poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz działania  

związane z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci 

narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń  

z przeszłości, a także obchodami najważniejszych świąt narodowych  

i kultywowaniu symboli państwowych. Program podkreśla rolę i znaczenie 

relacji nauczyciela z uczniami, a w szczególności obowiązek  

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną  

i obywatelską oraz poszanowanie godności osobistej ucznia.  

 Inicjatywy wychowawcze i profilaktyczne wspierane będą działaniami 

upowszechniającymi wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtującymi właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych - w tym związanych  

z korzystaniem z technologii informacyjno - komunikacyjnych.  

 Program zakłada, że działania wychowawczo - profilaktyczne będą 

kierowane do uczniów równolegle z ich kształceniem, przekazywaniem wiedzy 

między innymi podczas zajęć z wychowawcą klasy oraz w trakcie realizacji 

treści nauczanych przedmiotów. Oddziaływania wychowawcze mają mieć 

charakter integralny i rozwijać w wychowankach zdolność do integracji myśli, 

czynów, słów, dawać pełną wizję świata i osoby ludzkiej oraz opierać się na 

przyjętym systemie wartości. 

  



Cele wychowawcze 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. 

2. Podejmowanie działań służących budowaniu właściwego systemu 

wartości - członka rodziny, społeczności lokalnej, obywatela Polski i 

Europy. 

3. Rozwijanie umiejętności społecznych zapewniających prawidłowe 

komunikowanie się, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji oraz 

funkcjonowanie w grupie. 

4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych w tym wyrabianie nawyków 

higienicznych, uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego  

i innych osób oraz ugruntowania wiedzy z zakresu prawidłowego 

odżywiania się oraz uświadomienie korzyści płynących z aktywności 

fizycznej. 

5. Uczenie odpowiedzialności za własne życie i rozwój oraz kształtowanie 

postaw empatycznych i altruistycznych.  

6. Upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, w tym 

związanych z korzystaniem z technologii informacyjno - komunikacyjnej. 
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a) HARMONOGRAM EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - EWALUACYJNEGO  

WSKAŹNIKI NARZĘDZIE KTO  TERMIN 

1. Działania ujęte w szkolnym programie 

wychowawczo - profilaktycznym służą osiąganiu 

celów. 

 wywiad  

z wychowawcą 

 

R. Wojtal 

 

styczeń 

2. Uczniowie w różnych aspektach życia szkolnego  

i pozaszkolnego prezentują przyjęty i akceptowalny 

system wartości.  

 obserwacja uczestnictwa 

 rozmowy z rodzicami 

 rozmowy z pracownikami szkoły 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

U. Sielska 

 

 

marzec 

3. Uczniowie angażują się w różnorodne działania 

prospołeczne i patriotyczne na terenie szkoły  

i w środowisku lokalnym 

 wywiad z wychowawcą 

 obserwacja uczestnictwa 

A. Nożownik 

 

nauczyciele 

pracownicy 

szkoły 

 

 

kwiecień 

4. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie i dbają  

o bezpieczeństwo innych. 

 ankieta 

 wywiad  

z nauczycielem 

 

U. Sielska 

październik 

maj 

5. Uczniowie podejmują różne formy aktywności 

fizycznej, dbają o swoje zdrowie  

i właściwe odżywianie 

 ankieta 

 wywiad z nauczycielem biologii 

i wychowania fizycznego 

 

J. Bednarska 

A. Nożownik 

 

 

kwiecień 

6. Realizowane zadania były dla uczniów 

wartościowe pod względem edukacyjnym  

i atrakcyjne pod względem stosowanych metod  

i form pracy 

 ankieta  

U. Sielska 

A. Nożownik 

D. Czuba 

M. Mandat 

 

 

czerwiec 

 

 Uzyskane wyniki badań ewaluacyjnych wykorzystywane będą do korekty programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły, który w kolejnym roku szkolnym będzie funkcjonował w zmodyfikowanej formie. 
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Rok szkolny 2019/2020 

IX. ROCZNY PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 

TREŚCI DZIAŁANIA TREŚCI I 

DZIAŁANIA 

(P) 

(W) 

ODPOWIEDZIALNI ODBIORCY 

 

1. Zdrowie i życie, jako najważniejsze wartości  

w życiu człowieka. 

 

 Uczeń: 

 potrafi dbać o własne zdrowie i posiada właściwe 

nawyki higieniczne, 

 zna zasady prawidłowego odżywiania się, 

 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, 

 zna wartość wysiłku fizycznego i jego wpływu na 

własne zdrowie, 

 wie, jakie są skutki sięgania po środki odurzające 

 potrafi szukać pomocy, zna miejsca, adresy, osoby,  

do których może zwrócić się z pomocą 

 jest asertywny, 

 reaguje w przypadku bycia świadkiem zachowań 

ryzykownych, 

 bezpiecznie korzysta z technologii informacyjnej, 

 jest świadomy zagrożeń w sieci, 

 właściwie reaguje na wszelkie przejawy ,,hejtu", 

 jest otwarty na pomoc, wsparcie i współpracę  

z innymi; 

 

 

 

1.  Zajęcia z wychowawcą (do wyboru) nt. kultury 

bycia, zdrowego stylu życia, zasad higieny, 

zdrowego odżywiania się, profilaktyki wad 

postawy, chorób cywilizacyjnych (otyłość, 

cukrzyca, nadciśnienie, choroby nowotworowe itp.) 

 

P 

 

wychowawcy klas 

 

 

uczniowie 

2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej 

poświęconej zdrowiu psychicznemu  

i fizycznemu(gazetka, ulotki). 

 

P 

A. Nożownik uczniowie 

3. Realizacja działań związanych z promocją 

zdrowia w ramach: Działoszyńskiej Dziesiątki, Dnia 

Sportu, zawodów, rozgrywek, przygotowanie do 

konkursów nt. AIDS itp. 

 

P 

nauczyciele: 

wychowania 

fizycznego, biologii 

wychowawcy 

uczniowie rodzice 

nauczyciele 

pracownicy szkoły 

4. Organizowanie zajęć, warsztatów, spotkań, debat 

w celu dostarczenia rzetelnych  

i aktualnych informacji z zakresu uzależnień od 

środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych (dopalaczy). 

P, W wychowawcy 

pedagog szkolny 

uczniowie 

5. Prowadzenie edukacji młodzieży nt. 

bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych w 

tym emitujących pole elektromagnetyczne, 

bezpiecznego poruszania się w wirtualnej 

przestrzeni. 

 

P 

wychowawcy 

nauczyciele 

informatyki 

pedagog szkolny 

uczniowie 

6. Prowadzenie interwencji profilaktycznej  

w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia używania 

niedozwolonych substancji lub  

w przypadku zachowań zagrażających 

bezpieczeństwu innych uczniów. 

 

P 

 

 

wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

 

 

 

uczniowie 
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 Rodzice uczniów: 

 są wyposażeni w wiedzę na temat zagrożeń 

współczesnego świata,  

 współpracują ze szkołą w celu zapobiegania 

ryzykownym zachowaniom swoich dzieci; 

7. Psychoedukacja rodziców i uczniów nt. 

dokonywania świadomych i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie korzystania z zasobów 

dostępnych w internecie, krytycznej analizy 

informacji, bezpiecznego poruszania się  

w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania  

i utrzymywania relacji opartych na wzajemnym 

szacunku  

z innymi użytkownikami sieci. 

 

 

P, W 

 

 

wychowawcy 

n - le informatyki 

pedagog szkolny 

 

 

 

uczniowie 

nauczyciele 

8. Indywidualne porady i konsultacje dotyczące 

problemów młodzieży i problemów 

wychowawczych. 

 

 

P 

 

pedagog szkolny 

 

uczniowie 

rodzice 

9. Umożliwienie uczniom udziału w imprezach, 

uroczystościach, wycieczkach i innych 

wydarzeniach o charakterze profilaktycznym oraz 

propagujących wartości związane ze zdrowiem i 

ludzkim życiem. 

 

P 

Dyrektor 

wychowawcy 

rodzice 

10. Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach i 

projektach ekologicznych (Dzień Ziemi, Dzień 

Wody). 

 

W 

nauczyciele uczniowie 

11. Wzbogacenie zasobów bibliotecznych  

o pozycje związane z problematyką prozdrowotną. 

 

W 

Dyrektor 

M. Wolna 

uczniowie 

 

2. Postawy patriotyczne i prospołeczne. 

 

 Uczeń:  

 angażuje się w szkolne i lokalne życie społeczne. 

 godnie reprezentuje szkołę, 

 zna i szanuje tradycje szkolne, lokalne i państwowe, 

 prezentuje postawy antyrasistowskie  

i anty ksenofobicznej, 

 jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, 

 ma poczucie bycia członkiem grupy większej 

społeczności, 

 zna i respektuje przyjęte normy społeczne i zasady 

funkcjonowania w grupie, 

 docenia wartość demokratycznych wyborów, 

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego 

uczestnictwa w uroczystościach  

i świętach państwowych.  

 

W 

wychowawcy klas 

opiekunowie sztandaru 

nauczyciele  historii  

i wos 

 

uczniowie  

2. Udział młodzieży w lokalnych  

i szkolnych obchodach świąt narodowych. 

 

W 

E. Bugajska 

E. Cichoń - Kościelna 

uczniowie 

3. Reprezentowanie szkoły przez poczet 

sztandarowy podczas uroczystości organizowanych 

przez Parafię, Powiat, Gminę. 

 

W 

 

E. Bugajska 

 

 

4. Czczenie rocznic, ważnych wydarzeń 

historycznych i miejsc pamięci narodowej poprzez 

zorganizowanie wystaw, apeli, projekcji filmów, 

wycieczek tematycznych. (obchody Święta 

Niepodległości, wybuchu II wojny światowej, 

Konstytucji 3-go Maja) 

 

 

W 

nauczyciele zgodnie  

z harmonogramem 

świąt i uroczystości 

 

 

uczniowie 
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 wypełnia obowiązki ucznia i młodego obywatela, 

 dba o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej;  

 

5. Udział w projektach edukacyjnych  

o tematyce patriotycznej, antyrasistowskiej  

i antyksenofobicznej (m. in. obchody wybuchu 

powstania w getcie warszawskim - akcja ,,Żonkil", 

upamiętnienia Holokaustu - akcja "Krokus"). 

 

 

W 

 

E. Cichoń - Kościelna 

E. Bugajska 

D. Czuba 

 

 

 

 

uczniowie 

6. Udział młodzieży w ogólnopolskich akcjach 

charytatywnych -, Góra Grosza, WOŚP oraz  

w lokalnych inicjatywach prospołecznych. 

 

 

W 

opiekunowie 

samorządu 

M. Grajoszek 

B. Soklaski 

 

uczniowie 

7. Angażowanie młodzieży przy organizacji 

,,Orszaku Trzech Króli" we współpracy z Parafią 

oraz innych uroczystości  

o charakterze środowiskowym. 

 

 

W 

A. Strelczonek 

R. Wojtal 

B. Makaruk 

 

uczniowie 

8. Angażowanie młodzieży w działalność 

wolontariacką - pomoc w schronisku dla zwierząt, 

pomoc osobom niepełnosprawnym  

z Domu Chleba Powszedniego ,,Betel". 

 

W 

M. Grajoszek 

M. Mandat 

A. Nożownik 

 

 

uczniowie 

9. Przygotowanie uczniów do konkursów z zakresu 

historii, wos i edukacji europejskiej.  

 

W 

E. Bugajska 

E. Cichoń - Kościelna 

 

10. Uczestnictwo w akcji narodowego czytania 

 i przygotowanie uroczystości, we współpracy  

z biblioteką powiatową i Regionalnym Centrum 

Kultury i Turystyki. 

 

W 

D. Czuba 

B. Wolna 

E. Bugajska 

A. Brzezińska - 

Leszczyk 

B. Rak 

uczniowie 

11. Zorganizowanie ,,Dni Języka Ojczystego".  

W 

D. Czuba 

R. Wojtal 

M. Wolna 

uczniowie 

12. Zorganizowanie Dnia Patrona w połączeniu ze 

ślubowaniem klas pierwszych. 

 

W 

 

osobny harmonogram 

 

uczniowie 

 

13. Włączenie młodzieży w obchody Dnia Autyzmu 

przy współpracy SOSW 

 A. Wasiak 

G. Krzypkowska 

uczniowie 

 

3. Relacje z innymi. 

 

1. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym 

odpowiednich warunków do nauki  

i integracji z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. 

 

 

W 

 

wychowawcy 

nauczyciele specjaliści 

 

uczniowie 
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 Uczeń: 

 potrafi współpracować w grupie, brać 

współodpowiedzialność za podjęte decyzje, 

 rozumie potrzeby swoich niepełnosprawnych 

rówieśników, 

 wykazuje empatię i zrozumienie potrzeb  

i sytuacji drugiego człowieka, 

 wykorzystuje skuteczne metody do rozwiązywania 

konfliktów(mediacje, negocjacje, arbitraż) 

 zna sposoby radzenia sobie ze stresem, 

 potrafi wyrażać swoje emocje nie raniąc innych  

i bez uciekania się do przemocy, 

 nawiązuje przyjaźnie i dobre relacje  

z rówieśnikami, 

 potrafi współpracować z dorosłymi, 

 potrafi przedstawiać i uzasadniać własne zdanie, 

 potrafi dyskutować, 

 z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, 

rodziców i osób starszych, 

 w swoich działaniach kieruje się dobrem drugiego 

człowieka, 

 dokonuje właściwych wyborów i bierze za nie 

odpowiedzialność 

  

2. Zajęcia integracyjne dla uczniów klas 

pierwszych. 

 

 pedagog szkolny 

wychowawcy 

 

 

3. Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców 

uczniów naszej szkoły. 

 pedagog szkolny 

wychowawcy 

 

4. Zorganizowanie ,,otrzęsin" dla uczniów klas 

pierwszych. 

 wychowawcy klas 

drugich 

 

5. Rozpoznanie środowiska uczniów przez 

wychowawcę i pedagoga oraz otoczenie opieką 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 wychowawcy 

pedagog szkolny 

 

    

6. Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych drogą 

mediacji, negocjacji, konfrontacji itp. 

 

 

W 

 

Rzecznik Praw Ucznia 

 

 

samorząd 

uczniowski 

7. Prowadzenie zajęć, warsztatów na temat kultury 

osobistej, komunikacji interpersonalnej, radzenia 

sobie z własną  

i cudzą agresją, oraz z zakresu: asertywności, 

radzenia sobie ze stresem, rozwijania umiejętności 

empatycznych. 

 

 

W, P 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

 

uczniowie 

8. Organizowanie wycieczek, wyjazdów  

o charakterze integracyjnym. 

W wychowawcy 

 

uczniowie 

9. Praca w projektach szkolnych  

i międzynarodowych 

 

P, W  

A. Adrjanowicz - Noga 

A. Brzezińska - 

Leszczyk 

uczniowie 

nauczyciele 

pracownicy szkoły 

10. Zorganizowanie ,,Dnia Życzliwości". 

 

 

W 

 

A. Nożownik 

 

uczniowie 

 

11. Zapewnienie alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu np. poprzez pracę w teatrze 

szkolnym, wolontariacie, udział w projektach 

  uczniowie 

 

4. Bezpieczeństwo i właściwe postawy wobec zagrożeń. 

1. Prowadzenie monitoringu wizyjnego budynku 

szkoły. 

P Dyrektor 

pracownicy szkoły 

uczniowie rodzice 

nauczyciele 

2. Zorganizowanie Szkolnego Tygodnia  U. Sielska  
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 Uczeń: 

 wie jak bezpiecznie poruszać się w drodze do szkoły, 

 posiada rzetelną wiedzę na temat skutków 

posiadania, udostępniania lub zażywania narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych, 

 wie, gdzie szukać pomocy, 

 zna procedury szkolne dotyczące postępowania  

w sytuacjach kryzysowych i innych zagrażających 

zdrowiu i życiu uczniów, 

 potrafi ocenić sytuację i znaleźć właściwy sposób 

zachowania się, 

 jest świadomy zagrożeń specyficznych czy 

charakterystycznych dla innych krajów i potrafi się 

odpowiednio przygotować na ewentualne 

zagrożenia, 

 jest odpowiedzialny, rozsądny i rozważny podczas 

wypoczynku i rekreacji; 

Profilaktyki.  P A. Nożownik 

wychowawcy klas 

uczniowie 

3. Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego 

Dnia bez Przemocy (2.X) 

 

P, W 

A. Nożownik 

pedagog 

M. Grajoszek 

G. Krzypkowska 

 

uczniowie 

4. Wdrażanie szkolnych procedur postępowania w 

różnych sytuacjach kryzysowych i ewentualne 

wypracowanie nowych dokumentów wynikających 

z potrzeb szkoły i pojawiających się zagrożeń. 

 

 

P 

Dyrektor 

pedagog 

szkolny inspektor BHP 

A. Mostowski 

 

uczniowie 

rodzice nauczyciele 

pracownicy szkoły 

5. Organizowanie we współpracy  

z Powiatową Komendą Służby Pożarnej próbnych 

alarmów przeciwpożarowych. 

P 

  

Dyrektor 

nauczyciel EDB 

inspektor BHP 

uczniowie 

rodzice nauczyciele 

pracownicy szkoły 

6. Zrealizowanie w klasie I program ,,ARS - czyli 

jak dbać o miłość". 

P koordynator programu 

U. Sielska 

uczniowie 

rodzice 

7. Prowadzenie zajęć na temat radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych. 

P wychowawcy 

pedagog 

uczniowie 

 

8. Organizowanie indywidualnej lub grupowej 

pomocy o charakterze terapeutycznym dla osób z 

grupy ryzyka i dla tych, u których rozpoznano 

objawy używania środków odurzających. 

 

 

P, W 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

uczniowie 

 

9. Przygotowanie młodzieży do wyjazdów 

zagranicznych organizowanych w ramach 

projektów pod kątem bezpieczeństwa, możliwych 

zagrożeń szukania pomocy, a także zapewnienia 

wsparcia psychologicznego we współpracy z PPP. 

 

 

P 

 

 

koordynatorzy projektu 

pedagog szkolny 

 

 

 

uczniowie 

 

 10. Organizowanie akcji bezpieczny wypoczynek 

przed feriami i wakacjami. 

P J. Bednarska 

M. Leszczyński 

uczniowie 

 

 

5. Wdrażanie nawyków skutecznego i efektywnego 

samokształcenia, planowanie i realizacja własnych 

celów oraz optymalizacja podejmowanych decyzji. 

 

1. Zapoznanie uczniów z wymaganiami danego 

przedmiotu, z formami pracy na lekcji i w domu, 

sposobami notowania, technikami uczenia się, 

wykorzystywaniem, pozyskiwaniem różnych źródeł 

informacji oraz dokonywaniem ich selekcji i 

hierarchizacji. 

 nauczyciele 

przedmiotu 

uczniowie 
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 Uczeń: 

 potrafi zaplanować swoją dalszą karierę zawodową, 

 wyznacza sobie cele życiowe i planuje kolejne 

kroki służące ich realizacji, 

 podejmuje trafne wybory i decyzje zawodowe, 

 rozumie potrzebę własnego rozwoju, 

samokształcenia i uczenia się przez całe życie, 

 zna metody i techniki skutecznego uczenia się; 

 

2. Doskonalenie metod i technik uczenia się np. w 

ramach zajęć z wychowawcą, bibliotekarzem 

szkolnym, pedagogiem szkolnym oraz 

samokształcenia. 

 wychowawca 

bibliotekarz szkolny 

pedagog szkolny 

uczniowie 

3. Zajęcia z wychowawcą lub z pedagogiem 

szkolnym z zakresu zarządzenia czasem i 

motywacją. 

 wychowawcy  

pedagog szkolny 

uczniowie 

4. Uczenia stawiania krótko i długoterminowych 

celów oraz planowanie działań służących ich 

osiąganiu. 

 nauczyciele 

przedmiotów 

wychowawcy 

pedagog szkolny 

uczniowie 

5. Organizowanie wyjazdów o charakterze 

zawodoznawczym np. Salon Maturzystów, Dni 

Otwarte Uczelni, wyjazdy do zakładów pracy. 

 wychowawcy 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

uczniowie 

6. Śledzenie losów absolwentów. Wykorzystanie 

informacji do działań motywacyjnych i edukacyjno 

- zawodowych. 

 wychowawcy 

pedagog szkolny 

doradca zawodowy 

uczniowie 

 

Uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu ............................................ 

i wprowadzony do realizacji z dniem .................................................. . 

 

 


