
   
 

   
 

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1  

W WARSZAWIE 

 



   
 

2 
 

 
I. PODSTAWA PRAWNA 

 
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) -art. 10 ust. 1 pkt 5,art. 26 ust. 2, art. 78,art. 98-99. 
2. 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). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego  dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
 
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i 
Samorząd Uczniowski. Został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa na podstawie diagnozy potrzeb i 
problemów występujących w środowisku szkolnym.  
 

II. ZADANIA I CELE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO  
Zadaniem programu wychowawczo-profilaktycznego jest „wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 
intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i 
młodzieży”.  
 
 

https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_4_u_0_p_0_l_0_i_0
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1. SFERA INTELEKTUALNA 
Cel ogólny: zdobywanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, rozwijanie przekonania, że nauka jest wartością 
Uczeń: 

- poszerza swoją wiedzę poprzez systematyczną naukę na lekcjach i w domu, 
- szuka i korzysta z różnorodnych źródeł informacji, 
- stosuje wiedzę i umiejętności w życiu codziennym, 
- rozpoznaje swoje uzdolnienia i pracuje nad ich rozwojem, 
- wykorzystuje możliwości rozwoju zainteresowań i umiejętności stwarzane przez szkołę, 
- swobodnie wypowiada się w określonych tematach, 
- aktywnie uczestniczy w procesie uczenia, 
- wytrwale dąży do osiągnięcia wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości, 
- uczestniczy w konkursach i olimpiadach wiedzy i umiejętności. 

 
2. SFERA SPOŁECZNA 

Cel ogólny: kształtowanie właściwych nawyków społecznego współżycia 
Uczeń: 
- prezentuje wysoką kulturę osobistą, 
- przestrzega norm szkolnych i zasad zachowania w grupie, 
- zachowuje się stosownie w miejscach użyteczności publicznych, 
- nie krzywdzi innych, 
- potrafi krytycznie ocenić zachowanie swoje i innych, 
- jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi i pomaga im na miarę swoich możliwości, 
- zna swoje prawa i obowiązki, 
- szanuje pracę innych oraz wspólne dobro materialne, 
- potrafi rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy, 
- zna swoje mocne strony, 
- potrafi nawiązywać relacje z ludźmi zgodnie z zasadami komunikacji. 

 
3. SFERA EMOCJONALNA 

Cel ogólny: kształtowanie inteligencji emocjonalnej 
Uczeń: 

- rozpoznaje swoje emocje i emocje innych ludzi, 



   
 

4 
 

- wie, że ma prawo do przeżywania wszystkich emocji, ale nie ma prawa krzywdzić i ranić innych, 
- potrafi radzić sobie z emocjami bez używania agresji i autoagresji, 
- potrafi wyrażać swoje emocje bez używania agresji i przemocy, 
- potrafi cieszyć się z sukcesów innych i radzić sobie z porażką, 
- bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie, 
- jest stabilny emocjonalnie. 

 
4. SFERA FIZYCZNA 

Cel ogólny: kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, rozwijanie przekonania, że człowiek jest integralną 
całością 
Uczeń: 

- zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania się, 
- rozpoznaje zagrożenia dla swojego zdrowia i życia, w tym związane z używaniem substancji psychoaktywnych, stosowaniem 

niewłaściwych diet, 
- w świadomy sposób korzysta z zasobów Internetu, 
- potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo, 
- wie, że życie jest wartością nadrzędną, 
- korzysta z ofert zajęć sportowych lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
- stosuje w swym postępowaniu zasady proekologiczne, 
- wie, w jaki sposób może chronić środowisko naturalne. 

 
5. SFERA DUCHOWA 

Cel ogólny: poznanie zasad wiary zgodnie z wyznaniem oraz rozwój uczuć patriotycznych 
Uczeń: 

- ma jasno sprecyzowaną hierarchię wartości, 
- zna dorobek kultury lokalnego środowiska, 
- jest zdolny do empatycznego kontaktu z drugim człowiekiem, 
- zna i szanuje symbole religijne i państwowe, 
- prezentuje właściwą postawę na uroczystościach, którym towarzyszy sztandar szkolny (ceremoniał szkolny), 
- zna i stosuje normy moralne: mówi prawdę, jest uczciwy, 
- odróżnia czyny dobre od złych, 
- reaguje na krzywdę ludzką. 
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III. SYLWETKA ABSOLWENTA  

Ustalone przez społeczność szkolną wartości, scalające wspólne dążenia i oczekiwania rodziców, pracowników szkoły i uczniów stanowiły 
podstawę dla opracowania sylwetki absolwenta ZSLiT. Ułatwiło to określenie spójnych celów strategicznych programu wychowawczo-
profilaktycznego. 
Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w 
poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę: 
 
 Posiada wysoką kulturę osobistą, respektuje przyjęte normy etyczne i moralne 
 Jest proaktywny 
 Posiada umiejętność samodzielnego uczenia się i zarządzania tym procesem 
 Ma potrzebę samodoskonalenia  
 Potrafi wyznaczać cele i je realizować 
 Skutecznie porozumiewa się w języku ojczystym i obcym 
 Posiada umiejętność krytycznego myślenie i rozwiązywania problemów 
 Umiejętnie, odpowiedzialnie i krytycznie wykorzystuje technologie informatyczną i komunikacyjną w pracy, rozrywce i porozumiewaniu 

się 
 Posiada elastyczność oraz zdolności adaptacyjne 
 Zna swoje mocne i słabe strony 
 Dba o zrównoważony rozwój psychofizyczną 
 Potrafi radzić sobie ze stresem oraz emocjami w trudnych sytuacjach 
 Potrafi komunikować się i twórczo współpracować w grupie 
 Jest odpowiedzialny, uczciwy i tolerancyjny 
 Szanuje odmienności i różnice kulturowe 
 Jest wrażliwy na potrzeby innych 
 Dba o środowisko naturalne 
 Szanuje historię i kulturę Polski 
 Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i zawodowym 

 
 

IV. DIAGNOZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 
PROWADZONYCH W SZKOLE.  
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Źródła informacji wykorzystane w diagnozie: uczniowie, rodzice., specjaliści, wychowawcy.  
Metody badań: analiza dokumentacji wychowawczej, sprawozdania wychowawców, dokumentacja pedagogów i psychologa, wywiady, 
ankiety. 
Z analizy powyższej wynika, że najczęściej występującymi zachowaniami problemowymi są: 
 

- nieodpowiednie spędzanie wolnego czasu - gry komputerowe, portale społecznościowe, 
- w klasach licealnych niskie zaangażowanie w życie szkoły, 
- niezdrowy tryb życia prowadzący do nadwagi i otyłości,  
- nieprawidłowe relacje w klasie (obrażanie, wyśmiewanie). 
- wysoka podatność na stres, problemy z kontrolą emocji (samoregulacja) 
- skoncentrowanie na osiągnięciu sukcesu, słabe funkcjonowanie w sytuacji rywalizacji 

 
Czynniki ryzyka występujące wśród uczniów ZSLiT nr 1 
 
1. Częste granie w gry komputerowe i nieograniczony kontakt z multimediami 
2. Nieprawidłowe odżywianie 
3. Niskie zaangażowanie w życie szkoły w klasach licealnych 
4. Niskie umiejętności społeczne, tendencja do wycofywania się 
5.Nieadekwatna samoocena 
 
 
 
Czynniki chroniące występujące wśród uczniów ZSLiT nr1 
1. Poszanowanie norm społecznych i prawa 
2. Poczucie własnej wartości 
3. Pozytywne relacje z nauczycielami 
4. Współpraca rodziców ze szkołą 
5. Pozytywne relacje z rówieśnikami 
6. Poczucie oparcia w rodzinie i osobach bliskich 
 

Wnioski do pracy wynikające z diagnozy  
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1. Objęcie profilaktyką selektywną uczniów mających problemy z niską frekwencją (nieusprawiedliwiona nieobecność), 
2. Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dot. uzależnień również behawioralnych dotyczących niebezpieczeństw związanych  

z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji (dla młodzieży, nauczycieli, rodziców), 
3. Oferta zajęć pozalekcyjnych zgodna z oczekiwaniami młodzieży i możliwościami szkoły, 
4. Promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez realizację programów zdrowego stylu życia, 
5. Współpraca z rodzicami na terenie szkoły: udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych, wykorzystywanie różnorodnych 

umiejętności rodziców w pracy szkoły, 
6. Podczas zebrań bieżące omawianie problemów wychowawczych oraz na początku roku szkolnego poinformowanie uczniów i rodziców  

o pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w szkole, 
7. Zajęcia doskonalące umiejętności interpersonalne. (Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, uczenie sposobów 

wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 
doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość), 

8. Angażowanie młodzieży do działań na rzecz klasy, szkoły, lokalnej społeczności, 
9. Pogłębione badanie relacji w klasie. Przeprowadzenie ankiet we wszystkich klasach, 
10. Pomoc nauczycieli w organizowaniu przez młodzież różnego rodzaju aktywności pozalekcyjnych. 

 
 
 
 

Szkolne działania osłabiające czynniki ryzyka 
 

1. Budowanie normy zdrowego życia 
a) Pogłębianie u uczniów i ich opiekunów świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i urządzeń multimedialnych 

(smartphone, tablet), komputera oraz uczenie ich dokonywania właściwych wyborów, promowanie alternatywnych do przebywania  
w sieci sposobów spędzania wolnego czasu, zachęcanie do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania  
z sieci, 

b) Rzetelne informowanie o zjawisku cyberuzależnienia; dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji na temat możliwych form pomocy 
w przypadku uzależnienia dziecka od urządzeń multimedialnych/Internetu oraz osób i instytucji, 

c) Upowszechnianie programów profilaktycznych dla młodzieży i rodziców, 
d) Informowanie o szkodach społecznych i emocjonalnych spowodowanych nadmiernym spędzaniem czasu w Internecie lub grając w gry 

komputerowe, 
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e) Promowanie zdrowego stylu życia. 
 
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

a) Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności: samoświadomości, samooceny i samodyscypliny, 
b) Kształcenie umiejętności prospołecznych, 
c) Udzielania wsparcia uczniom w trudnych sytuacjach życiowych, 
d) Działania polegające na rozbudzaniu w młodych ludziach pasji, ciekawości poznawczej, poznawania innych kultur. 
e)  Kształtowanie ambicji edukacyjnych i zawodowych oraz poszukiwanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego, 
f) Podejmowanie i wdrażania inicjatyw w lokalnych społecznościach– organizowanie wartościowych sposobów spędzania czasu (inicjowanie 

i rozwijanie zainteresowań, zespołów muzycznych, teatralnych), angażowanie młodych ludzi w działalność na rzecz swojej miejscowości, 
organizowanie i promocja wolontariatu. 

 
3. Przeciwdziałanie nieobecnościom nieusprawiedliwionym.  

a) Stosowanie opracowanych zasad usprawiedliwiania nieobecności, 
b) Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
c) Współpraca z rodzicami. 

 
4. Angażowanie młodzieży w życie szkoły. 

a) Przygotowywanie uroczystości, 
b) Realizacja różnego rodzaju projektów szkolnych i pozaszkolnych, 
c) Udział w różnego rodzaju formach promujących szkołę. 

 
 

Szkolne działania wzmacniające czynniki chroniące 
 

1. Wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi. 
a) Okazywanie szacunku rodzicom jako pierwszym wychowawcom, 
b) Wstrzymywanie się z wszelkimi uwagami na temat rodziców wobec ich dzieci, a zwłaszcza klasy, 
c) Efektywne wykorzystanie spotkań z rodzicami w celu wzmacniania więzi rodziców i dzieci, 
d) Realna współpraca z rodzicami na terenie szkoły; udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych, 
e) Wykorzystanie różnorodnych umiejętności rodziców, 
f) Pomoc materialna (stypendia szkolne, zasiłki), 



   
 

9 
 

g) Pomoc rodzinom w sytuacji przemocy. 
 
2. Dbałość o społeczny klimat w szkole 

a) Budowanie zaufania w zespole nauczycielskim, 
b) Udzielanie nauczycielom wsparcia w trudnych sytuacjach, 
c) Przestrzeganie norm grupowych, 
d) Budowanie prawidłowych relacji wewnątrz różnych grup społeczności szkolnej oraz między poszczególnymi grupami, 
e) Motywowanie do osiągnięć, stwarzanie równych szans uczenia się i osiągania sukcesów, 
f) Organizowanie pomocy uczniom z niepowodzeniami szkolnymi, 
g)  Zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów uzdolnionych, 
h)  Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej. 

 
3. Budowanie pozytywnej więzi uczniów ze szkołą 

a) Adaptacja i integracja klas pierwszych na zajęciach warsztatowych, 
b) Popieranie i rozwój samorządności uczniów, 
c)  Udział młodzieży w projektowaniu i urządzaniu wystroju wnętrz klas szkolnych, 
d) Poszerzanie oferty kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem opinii Samorządu Uczniowskiego, 
e) Rozwój indywidualnych zainteresowań młodzieży (interesujące przekazywanie wiedzy, aktywizujące metody nauczania, ciekawie 

prowadzone lekcje), 
f) Motywujący system oceniania, 
g) Wyrażanie uznania za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności, 
h) Odnoszenie się do uczniów z szacunkiem, 
i) Stawianie wymagań adekwatnie do możliwości uczniów (indywidualne potrzeby edukacyjne) 

 
4. Dbałość o rozwój osobowości uczniów i ich wzrost moralny. 

a) Rozwijanie poczucia własnej wartości, zwiększanie szacunku do samego siebie, 
b) Wzmacnianie samooceny, 
c) Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności, 
d) Pobudzanie wrażliwości na sprawy innych ludzi np. wolontariat, krwiodawstwo, 
e) Pomoc w budowaniu właściwej hierarchii wartości. 

 
5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
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a) Rozwijanie empatii 
b) Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 
c) Rozwijanie umiejętności komunikowania się, 
d)  Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami, 
e)  Rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych, 
f)  Uczenie podejmowania właściwych wyborów w sytuacjach dylematów moralnych, 
g)  Dostarczanie wiedzy na temat zjawiska przemocy - umiejętność rozpoznania oraz właściwego reagowania na przemoc. 

 
6. Kształtowanie zachowań związanych z grupą rówieśniczą. 

a) Poinformowanie o zagrożeniach wynikających ze strony różnych grup młodzieżowych o zagrożeniach psychomanipulacją, 
b) Pomoc w tworzeniu związków z pozytywnie funkcjonującymi grupami np. z Samorządem Uczniowskim czy Szkolnym Wolontariatem. 

Propagowanie spędzania czasu w bezpieczny sposób, 
c) Dbałość o zgodne funkcjonowanie oraz o integrację zespołów klasowych, 
d) Kształtowanie umiejętności porozumiewania się i współpracy w grupie, 
e) Pozyskiwanie uczniów do działań wolontarystycznych i profilaktycznych. 

 
7. Doskonalenie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli. 

a)  Doskonalenie umiejętności interpersonalnych: 
· spostrzegania i rozumienia ludzi, 
· pomagania i wpływania, 
· rozwiązywania problemów i konfliktów, związanych z wykorzystywaniem osobistych doświadczeń. 
b)  Rozwój umiejętności dydaktycznych. 
c) Doskonalenie i stosowanie nowoczesnych metod nauczania. Umiejętne wykorzystywanie zajęć z różnych przedmiotów do przekazywania 

treści prozdrowotnych. 
d) Rozwój umiejętności profilaktycznych. 

 
 
Działalność wychowawcza obejmuje: 

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, 
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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, 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. 

 
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, 
nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 
Działalność edukacyjna obejmuje: 

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 
nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych i Internetu oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 
3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 
4. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 
5. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także 
cyberuzależnienia oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, korzystania z urządzeń multimedialnych i Internetu oraz 
norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 
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Działalność informacyjna obejmuje: 

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 m. in. 
cyberuzależnieniom 

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 oraz 
nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych, Internetu, 

3. Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji 
prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4. 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 obejmuje: 

1. Wspieranie wszystkich uczniów 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, korzystania z urządzeń multimedialnych i Inetrnetu 

2. Wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 
narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

3. Wspieranie uczniów, 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. 

 
 
 

 
 
V. ZADANIA PROFILAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.  

1. Dyrektor szkoły: 
• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
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• 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: 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. 
 

2. 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. 

 
3. Nauczyciele: 

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

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 
• 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, 
• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 



   
 

14 
 

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 
 

4. Wychowawcy klas: 
• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 
• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 
• 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, 
• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 
• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 
• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem /psychologiem szkolnym oraz innymi 

specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 
• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
• 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. 
 

5. Zespół wychowawców: 
• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasady współpracy z 

instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 
nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 
• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 
• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 
• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 
6. Pedagog szkolny/psycholog: 
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• diagnozuje środowisko wychowawcze, 
• zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich formach, 
• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 
• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

rodzicom uczniów, 
• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  
• współpracuje z wychowawcami i Radą pedagogiczną w zakresie udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

wspiera nauczycieli w pracy wychowawczo-dydaktycznej. 
 

7. Rodzice: 
• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 
• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 
• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 
• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
• rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 
8. Samorząd uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 
• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  
• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  
• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 
• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 
• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 
• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

Wykaz uroczystości szkolnych związanych z ceremoniałem szkolnym 



   
 

16 
 

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
• Ślubowanie klas pierwszych 
• Dzień Edukacji Narodowej 
• Narodowe Święto Niepodległości 
• Szkolne spotkanie opłatkowe 
• Studniówka 
• Święto Szkoły 
• Uroczyste pożegnanie abiturientów 
• Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 

VI. CELE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE UWZGLEDNIAJĄCE WYNIKI DIAGNOZY 
PROBLEMÓW I POTRZEB  
 

SFERA ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 
1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie uczestniczą w szkolnych kołach zainteresowań. 
3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  
4. Uczniowie rozpoznają swoje predyspozycje 

 
SFERA ROZWOJU MORALNO – ETYCZNEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 
2. Uczniowie i rodzice znają systemem wartości przyjęty w koncepcji pracy szkoły oraz regulacje prawa wewnątrzszkolnego.  
5. Uczniowie systematycznie realizują obowiązek szkolny i nauki. 

 
SFERA ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. Uczniowie przestrzegają szkolnych norm i zasad.  
2. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

 
SFERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 
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2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.  
3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.  
4. Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  

 
SFERA ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 
2. Wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 4 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 
3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

 
SFERA ROZWOJU DUCHOWEGO (PATRIOTYCZNO-OBYWATELSKIEGO) 

1. Kształtowanie i rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów 
2. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej, kulturowej 
3. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w świętach narodowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


