
1 
 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego "Przy Łazienkach Królewskich" w Warszawie 

 

 

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 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

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

zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1446 ze zm.). 

 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 2020 r. poz. 1449 ze zm.). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

 Statut CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego "Przy Łazienkach Królewskich" w Warszawie. 

 „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” – zbiór zaleceń uwzględniający 

sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologiczej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

 

Wstęp 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w CLVI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym "Przy Łazienkach 

Królewskich" w Warszawie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, 

wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły, 
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w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze 

szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej, uwzględniając kierunki i formy 

oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej (Sytuacja wychowawcza, Diagnoza Wychowawcza w zakresie występujących w środowisku szkolnym 

czynników chroniących i ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych),  

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego), 

 obserwacji zachowań uczniów, 

 rozmów z uczniami i ich rodzicami, 

 konsultacji z nauczycielami oraz pracownikami szkoły. 
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Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest 

zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców/prawnych opiekunów, jak 

i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze: 

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

i podejmowania działań prozdrowotnych); 

2) psychicznej (ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, kształtowanie 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, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego 

otoczenia uczniów); 

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, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej 

w sytuacjach kryzysowych); 

4) aksjologicznej (ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia). 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. Ambicją szkoły jest dbałość o ciągły rozwój i podążanie w kierunku modelu szkoły dostosowanej 

do wymagań współczesnego świata. Szkoła poświęca szczególną uwagę sposobowi oceniania uczniów, dążąc do zachowania zasad oceniania 
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kształtującego, które poprzez każdorazowe zapewnienie informacji zwrotnej daje młodzieży możliwość wnikliwej samooceny, podkreśla mocne 

strony i pokazuje obszary, którym uczeń powinien poświęcić więcej uwagi podczas dalszej nauki. Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział 

w procesie zdobywania wiedzy nie tylko poprzez aktywny udział w lekcjach i działaniach edukacyjnych zaproponowanych przez nauczycieli, 

lecz także w procesie oceniania - w formie oceny koleżeńskiej, oraz w procesie wychowania - ucząc się mediacji rówieśniczych oraz biorąc 

udział w innych działaniach wspierających ich w procesie dorastania, wdrażając ich do życia we współczesnym społeczeństwie. 

W szkole uczniowie mają możliwość współpracy z tutorem - nauczycielem, który wszechstronnie zajmuje się rozwojem ucznia.  Nauczyciele 

podczas indywidualnych spotkań przygotowują ucznia do podejmowania samodzielnych decyzji i wyzwań dotyczących zarówno jego procesu 

edukacyjnego, jak i życia pozaszkolnego. Tutoring szkolny, jako model indywidualnej pracy z uczniem, prowadzi do rozwoju kompetencji 

wychowawczych nauczycieli, wspiera rozwój samodzielności, odpowiedzialności życiowej i autonomii u uczniów, pozwala też na przyjęcie 

przez uczniów odpowiedzialności za proces własnego rozwoju i uczenia się. Wsparcie ze strony tutorów (mądrych dorosłych) to strategia 

profilaktyczna oparta na wiedzy i służąca budowaniu relacji uczeń – nauczyciel, uczeń - szkoła. Wyniki badań wskazują, że posiadanie w wieku 

dorastania osobistego opiekuna (dorosłego spoza rodziny) wiąże się z mniejszym nasileniem zachowań problemowych, tj. używaniem substancji 

i dopuszczaniem się wykroczeń, a także z bardziej pozytywnym stosunkiem do nauki i szkoły. 

 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń Programu – przez uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i wszystkich pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w Programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd 

uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą 

i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 
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 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

I. Wizja szkoły 

Szacunek, współpraca i kreatywność – to filary naszej szkoły. Dbamy o intelektualny, fizyczny, społeczny, duchowy i emocjonalny rozwój 

młodego człowieka, wzmacniając poczucie własnej wartości na poziomie sprzyjającym wykorzystaniu własnych możliwości, poczuciu 

sprawstwa. Wspólne cele realizujemy w atmosferze otwartości i współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami, pracownikami i środowiskiem 

szkoły. Zadaniem każdej szkoły jest przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz wychowywanie uczniów. Jedność i równowaga 

tych trzech wymiarów stwarza gwarancję wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 

z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela, a jego siła leży 

w konkretnych działaniach i postawach. Za wartości podstawowe, kształtowane w procesie nauczania uznajemy uniwersalne wartości etyczne. 

Zakładamy ścisłą współpracę ze środowiskiem rodzinnym ucznia i z organizacjami działającymi na rzecz rodziny. 

Misją szkoły jest wsparcie rozwoju młodego człowieka w duchu uniwersalnych wartości i wysokich kompetencji społecznych, tak by był 

przygotowany do dalszej nauki i podejmowania wyzwań, które niesie życie we współczesnym świecie. Wychowanie osób dostrzegających dobro 

w sobie i innych ludziach, i kierujących się nim w swoich działaniach. Naszych uczniów obejmujemy wsparciem pedagogicznym 

i  psychologicznym, kierując do nich działania wspomagające w osiągnięciu równowagi psychicznej. W związku z okresem izolacji po 

ogłoszeniu epidemii COVID-19 zwracamy uwagę na monitorowanie samopoczucia uczniów i dostosowanie oferty pomocowej do 

obserwowanych potrzeb. Ważne jest dla nas, żeby uczniowie w toku nauki w naszej szkole podejmowali działania wpływające na poczucie 

sprawstwa i samoocenę m. in. poprzez branie odpowiedzialności za proces uczenia się. 
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II. Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem Szkoły jest wyposażenie uczniów w umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz 

podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.  

Absolwent CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego "Przy Łazienkach Królewskich" w Warszawie: 

 czuje się odpowiedzialny za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość, 

 jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego,  zna i szanuje wartości oraz tradycje, 

 ceni i stosuje normy społeczne: prawdę, uczciwość, odpowiedzialność, 

 podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

 jest tolerancyjny i empatyczny wobec każdego człowieka,  

 jest wrażliwy na kulturę i sztukę,  

 odkrywa i rozwija swoje zdolności i pasje poznawcze, 

 umie dyskutować i bronić własnych racji, szanując inne przekonania i poglądy, potrafi wypracować porozumienie, konflikty rozwiązuje 

na drodze dyskusji, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (m.in. COVID-19) 

 myśli kreatywnie i krytycznie,  

 potrafi współpracować w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, krytycznie korzysta z narzędzi o technologii informatycznych, 

 z dumą współtworzy społeczność szkolną,  

 żyje aktywnie i zdrowo, dba o swój rozwój osobisty, zna czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi m.in. z długotrwałej 

izolacji społecznej. 
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III. Cele ogólne 

Program ma prowadzić do wyposażenia uczniów w wiedzę i kompetencje niezbędne do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji 

służących rozwojowi dojrzałości w obszarze fizycznym, psychicznym, społecznym i aksjologicznym (duchowym). W procesie kształcenia 

ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, 

wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju 

społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy 

poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 

przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 

Szkoła dba o wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska 

przyrodniczego, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. Nauka w Liceum ma przygotowywać 

uczniów do 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 opartych na wzajemnym szacunku 

relacji z innymi użytkownikami sieci. 

 

Nasze cele wychowawcze realizujemy poprzez: 

1. Przekazywanie wiedzy oraz umożliwienie i wspieranie rozwoju osobistego uczniów:  

 wyrównujemy szanse edukacyjne poprzez umożliwienie uczniom udziału w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły; 

 bierzemy udział w projektach edukacyjnych dla szkół; 

 wspieramy uczniów w osiągnięciu celu edukacyjnego zgodnego z możliwościami i predyspozycjami, 
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 zachęcamy uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy; 

 przygotowujemy do samooceny i samokształcenia, stosując ocenianie kształtujące; 

 stawiamy wyzwania uczniom zdolnym, wspomagając rozwój ich uzdolnień; 

 wspieramy rozwój zainteresowań poprzez możliwość udziału w zajęciach, warsztatach, promowanie wydarzeń odbywających się na 

terenie miasta; 

 stosujemy metody aktywizujące uczniów odwołując się do ich kreatywności; 

 przygotowujemy do dalszej nauki i zachęcamy do podejmowania nowych wyzwań; 

 przygotowujemy na zmiany i uczymy postrzegać sytuację „zmiany” jako szansę na rozwój; 

 upowszechniamy czytelnictwo. 

2. Przygotowanie do życia w społeczeństwie: 

 kultywujemy wartości patriotyczne, szacunek dla tradycji, historii narodu i państwa polskiego; 

 kształtujemy postawę poszanowania naszej „małej ojczyzny”; 

 dbamy, aby zasady i normy szkoły były zgodne z przyjętym przez społeczeństwo systemem norm i wartości; 

 uczymy zachowań prospołecznych w duchu takich wartości jak: uczciwość, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 

odpowiedzialność i współpraca z innymi; 

 podejmujemy działania mające na celu integrację uczniów szkoły w myśl zasady tolerancji dla inności i akceptacji różnorodności; 

 przygotowujemy do życia w społeczeństwie obywatelskim, propagując zachowania prozdrowotne i prorodzinne; 

 uczymy rozwiązywać konflikty metodą negocjacji oraz argumentować; 

 kształtujemy umiejętność radzenia sobie ze stresem na poziomie dostosowanym do poziomu rozwoju ucznia; 

 rozwijamy kompetencje informatyczne. 

3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającym podejmowaniu zachowań ryzykownych wśród młodzieży szkolnej: 

 zapewniamy opiekę psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły; 



9 
 

 współorganizujemy pomoc materialną dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej; 

 współpracujemy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją młodzieży szkolnej i podejmującymi działania profilaktyczne; 

 prowadzimy zajęcia obalające mity odnośnie stosowania środków psychoaktywnych, funkcjonujące w świadomości młodzieży; 

 na bieżąco rozwiązujemy konflikty uczniowskie; 

 stwarzamy możliwość uczestnictwa w mediacji w sytuacji konfliktu; 

 kształtujemy umiejętność planowania czasu wolnego; 

 oferujemy uczniom udział w zajęciach popołudniowych; 

 wspomagamy rozwój uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami; 

 uwrażliwiamy na zagrożenia płynące z nowych technologii i w mediach społecznych 

 stosujemy w pracy metodę szybkiej interwencji w przypadku zgłoszonej, zaobserwowanej sytuacji wymagającej podjęcia działań. 

4. Aktywizowanie uczniów, rodziców, nauczycieli na rzecz społeczności szkolnej – włączanie w działania podejmowane w szkole. 

 uwzględniamy uwagi rodziców przy konstruowaniu programów szkolnych i planów pracy z poszczególnymi uczniami; 

 jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły, m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

 nauczyciele szkoły stale podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach. 

 

Na poziomie wyznaczania celów ogólnych szkoła bierze pod uwagę cztery aspekty wychowania: wspomaganie naturalnego rozwoju (czyli pro-

mocję zdrowia, zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń), kształtowanie 

sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane (ujętych w opisie sylwetki wychowanka, kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazy-

wanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych), profilaktykę zachowań ryzy-

kownych (diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, propo-

nowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami), korekcję deficytów i urazów 
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(złych/niekonstruktywnych doświadczeń) powstałych w toku wcześniejszego wychowania (diagnoza deficytów, konstruowanie sytuacji wycho-

wawczej w taki sposób, by uczeń mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy). 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami/prawnymi 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, a także 

nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami/prawnymi opiekunami, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców/prawnych 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, 

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/prawnych 

opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 
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1) poszerzenie wiedzy rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego 

młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu 

przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej 

interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów 

depresji u dzieci i młodzieży, 

7) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie każdego człowieka oraz 

możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

8) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 
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psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców/prawnych 

opiekunów, a także nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, i rodzicom/prawnym opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz 

kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się izolacji wynikającej z epidemii, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, stwierdzenia obniżonej kondycji 

psychicznej, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

3) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych 

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

4) informowanie uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Działalność 

profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów 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 (profilaktyka uniwersalna), 

2) wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych (profilaktyka selektywna), 
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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 (profilaktyka wskazująca), 

4) wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań 

profilaktycznych wobec uczniów szkoły. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej 

ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) poszerzanie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego 

rozpoznawania objawów obniżonego nastroju, depresji, 

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i 

wychowanków zachowań ryzykownych, 

6) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, 

działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych. 
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W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

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

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystania ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, 

papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa związanego z używaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 
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 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom 

ukształtować pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) 

w sytuacjach trudnych. 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. 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: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w tym 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, 

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

szkoły, 

 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne, 
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 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania sytemu działań wspierających kondycję psychiczną 

uczniów, 

 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika 

zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ, GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę 

pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów, 

 dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi (np. prowadzeniem dokumentacji 

uzupełniającej, sprawozdań itp.), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć 

kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami, 

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów, 

 stwarza możliwość współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni 

psychologiczno – pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do 

bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich 

w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

2. Rada Pedagogiczna: 

 

 uczestniczy w diagnozie pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, w tym w zakresie 

działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów 

z rówieśnikami, 
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 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej 

z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania, 

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie 

z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki, 

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

 opracowuje i zatwierdza dokumenty, procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży niedostosowaniem 

społecznym i przestępczością, podejmuje działania zgodne z przyjętymi zasadami, 

 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, a szczególnie tych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, autoagresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży niedostosowaniem społecznym 

i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS” obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń 

i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19, 

 zapewniają atmosferę wpółpracy, zaufania, otwartości wzajemnego wspomagania, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 
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 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobisty ucznia. 

 

4. Wychowawcy klas: 

 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, monitorują frekwencje w zajęciach szkolnych, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, 

otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej 

w okresie epidemii COVID-19, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynniki chroniące i czynniki ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

 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 – uwzględniają trudności 

w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19, 

 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, 
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 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

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

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawców: 

 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży niedostosowaniem społecznym i przestępczością, zasad 

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, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną/psychologiczną w odpowiednich formach, 
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 współpracuje z rodzicami uczniów w sytuacji zaobserwowanej potrzeby lub zgłoszonego problemu o charakterze wychowawczym, 

emocjonalnym, obejmuje opieką zgodnie z ustaleniami, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, przekazuje informacje o możliwości otrzymania wsparcia 

specjalistycznego poza szkołą, 

 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, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów 

depresji, a także w udzielaniu im wsparcia, 

 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznych w celu szybkiego 

i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla 

nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, 

profilaktycznych, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, innych specjalistów, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają 

stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny, 

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego 

skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. 
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7. Rodzice: 

 

 współtworzą i uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego 

uczniów, 

 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań, 

 uczestniczą w zebraniach oraz spotkaniach trójstronnych 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 Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny. 

 

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, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 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, 
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 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

IV. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, uwzględniające kierunki polityki oświatowej: 

Obszar rozwoju intelektualnego 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli – promowanie wysokiej kultury językowej, konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów. Obniżenie poziomu akceptacji dla używania wulgaryzmów w języku codziennym wśród uczniów – lekcje tematyczne. 

3. Kształcenie umiejętności samodzielnego formułowania i wyrażania sądów, opinii. 

4. Monitorowanie obecności uczniów w szkole i działania na rzecz utrzymania frekwencji na poziomie 85 %. 

5. Wykorzystanie w procesie kształcenia narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

6. Popularyzowanie wśród uczniów sposobów na poprawę koncentracji – w trakcie zajęć dodatkowych i godzin wychowawczych, 

korzystanie z nowoczesnych technik wspierających zapamiętywanie. 

 

Obszar rozwoju społecznego 

1. Integracja zespołów klasowych i reintegracja uczniów klas II i III – wykorzystanie godzin wychowawczych i zaplanowanych na pierwsze 

dni września Dni Integracyjnych. 

2. Kształtowanie postawy zaangażowania społecznego. 
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3. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

Obszar rozwoju fizycznego 

1. 100 % uczniów zna reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19. 

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych - co najmniej 2 godziny zajęć w pierwszym półroczu 

sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych, zapobiegających sięganiu po środki psychoaktywne, dopalacze i inne substancje 

uzależniające oraz promujących zdrowie psychiczne. 

 

Obszar rozwoju emocjonalnego 

1. Rozpoznanie potrzeb uczniów w związku z okresem nauki zdalnej, monitorowanie samopoczucia uczniów. 

2. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 

 

Obszar rozwoju duchowego 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny poprzez stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, 

organizowanie spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie szkoły i w formie online. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie postawy szlachetności. 
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VI. Harmonogram działań 

Obszar 

rozwoju 

Szczegółowe cele 

wychowawcze do realizacji w 

roku szkolnym 2021/2022 

Zadania Forma realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

O
b

sz
a

r 
ro

zw
o

ju
 i

n
te

le
k

tu
a

ln
eg

o
 

Rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień i 

zainteresowań uczniów. 

Aktualizacja rejestru uczniów 

zdolnych. 

 

 

 

Przekazanie uczniom informacji 

o organizowanych w szkole i poza 

szkolą zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia. 

 

 

Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 

 

 

Zwiększenie udziału uczniów w 

zajęciach pozalekcyjnych. 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

samodzielnego poszukiwania 

informacji. 

 

Uczniowie uczestniczą w konkursach 

przedmiotowych i rozwijających 

zainteresowania. 

 

Analiza wyników. Diagnoza. 

Zebranie informacji od 

rodziców/opiekunów prawnych, 

nauczycieli i wychowawców.  

 

Przygotowanie propozycji zajęć. 

Oferta zajęć pozalekcyjnych. 

Zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej szkoły. 

 

 

Przygotowanie uroczystości 

szkolnych. 

Organizowanie konkursów. 

 

Rozmowy indywidualne o 

charakterze motywującym. 

Współpraca z rodzicami uczniów. 

 

 

Prezentowanie źródeł, aplikacji i 

stron. 

 

 

Rozpoznawanie możliwości 

uczniów. 

 

Motywowanie do udziału w 

konkursach i zajęciach 

dodatkowych. 

 

Koordynator 

Psycholog szkolny 

 

 

 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Wyznaczeni 

nauczyciele  

 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Psycholog szkolny 

Pedagog szkolny 

 

Nauczyciele 

 

 

 

Współpraca z 

instytucjami 

Współpraca ze 

szkołami wyższymi 

Wrzesień 2021 r. 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

Zgodnie 

z harmonogramem 

zajęć 

 

 

Zgodnie z 

kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Kształtowanie umiejętności 

uczenia się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględnianie psychofizycznych 

możliwości uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie uczniów z metodami 

skutecznego uczenia się i technikami 

zapamiętywania. 

Jak poprawić koncentrację? Trening 

uwagi – ćwiczenia. 

 

 

 

 

Doskonalenie się nauczycieli w 

zakresie metod  i form pracy. 

 

 

 

Zapoznanie się nauczycieli z 

dokumentacją ucznia. 

 

 

Stosowanie różnych strategii 

pamięciowych. 

Wykorzystanie pomocy 

naukowych i zasobów szkolnych. 

Dostosowanie materiału do 

indywidualnych potrzeb ucznia. 

 

Lekcje wychowawcze 

 

 

 

 

Organizacja Treningu Twórczego 

Myślenia – zgodnie z programem 

nauczania (klasy I) 

 

Udział w szkoleniach. 

Praca metodą projektu. 

Tutoring. 

Godziny wychowawcze. 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Ł. Zbroszczyk 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Planem 

Klasowym 

 

 

 

Zgodnie z planem 

lekcji, cały rok 

szkolny 

 

Cały rok szkolny 
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Profilaktyka niepowodzeń 

szkolnych. Utrzymanie 

frekwencji uczniów na 

zajęciach lekcyjnych (85% 

uczniów systematycznie bierze 

udział w zajęciach szkolnych). 

Monitorowanie frekwencji uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymywanie stałego kontaktu z 

rodzicami/opiekunami uczniów. 

 

Nawiązanie kontaktu z kuratorem, 

asystentem rodziny w uzasadnionych 

przypadkach. 

 

 

Diagnozowanie trudności ucznia. 

Wychowawcy pod koniec 

każdego miesiąca w ciągu całego 

roku szkolnego zgłaszają 

pedagogowi szkolnemu i 

dyrektorowi przypadki uczniów, 

których frekwencja wynosi 

poniżej 50%. 

 

 

Rodzice/opiekunowie uczestniczą 

w spotkaniach w szkole 

 

Udział w spotkaniach 

 

 

 

 

Zebranie informacji od rodziców, 

opiekunów prawnych podczas 

pierwszego zebrania (diagnoza 

środowiskowa w formie ankiety) 

 

Spotkania zespołów nauczycieli 

uczących 

 

Stała współpraca z psychologiem 

Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej nr 8 

 

Uczestnictwo w szkoleniach 

 

 

Obserwacja ucznia 

Wywiad z rodzicem/opiekunem 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Co miesiąc przez cały 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od 

potrzeb 

 

W zależności od 

potrzeb 

 

 

 

Wrzesień, zgodnie z 

harmonogramem 

zebrań z rodzicami 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

 

1 x w tygodniu 

(stały dyżur) 

 

 

Cały rok szkolny 

W zależności 

od potrzeb 

W zależności 

od  potrzeb 
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Kształtowanie umiejętności 

wyrażania swoich myśli – 

promowanie wysokiej kultury 

językowej, konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów. 

 

Kształcenie umiejętności 

samodzielnego formułowania 

i wyrażania sądów, opinii. 

Retoryka w dyskusji. Siła 

argumentacji. 

 

 

 

Upominanie uczniów używających 

wulgaryzmów i wyzwisk, 

prowadzenie rozmów 

wychowawczych. 

 

Informowanie o wydarzeniach 

kulturalnych – modelowanie 

pozytywnych wzorców językowych, 

motywowanie do udziału w 

wydarzeniach kulturalnych. 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie umiejętności 

argumentowania i wyrażania 

własnego stanowiska. 

Lekcje wychowawcze 

Warsztaty z w wychowawcą 

 

 

 

Rozmowy wychowawcze 

Indywidualne spotkania 

Konsultacje z rodzicami 

Wpis do dziennika Librus 

 

Przesyłanie informacją drogą 

elektroniczną (Librus, Office) 

 

 

Udział w warsztatach 

organizowanych online 

 

 

Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego – wydarzenie szkolne 

 

Zapoznanie z narzędziem: 

Porozumienie bez Przemocy – 

zasady NVC w praktyce: „Bez 

szukania racji, winy, zasług” 

- samodoskonalenie nauczycieli 

- zapoznanie uczniów z metodą 

Wychowawcy 

Nauczyciele języka 

polskiego 

 

 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Specjaliści 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele uczący 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

I półrocze 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

W zależności od 

potrzeb 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

(zależnie od dostępnej 

oferty) 

 

21.02.2022 r. 

 

 

I półrocze 

 

 

 

 

I półrocze 

Realizacja Planu Doradztwa 

Zawodowego 

Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania własnych uzdolnień. 

 

Zapobieganie wykluczeniu na rynku 

pracy. 

 

Wyposażenie w umiejętności 

niezbędne na rynku pracy. 

Zajęcia z orientacji zawodowej 

 

 

Indywidualne konsultacje 

 

Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną 

 

Organizowanie wyjść i 

wycieczek tematycznych 

Doradca zawodowy 

Wychowawcy klas 

Psycholog szkolny 

Pedagog szkolny 

Cały rok szkolny 

Zgodnie 

z harmonogramem 

ustalonym przez 

doradcę z dyrektorem 

szkoły 
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Integracja zespołów 

klasowych. 

Przeprowadzenie zajęć 

integracyjnych. 

Budowanie zespołu klasowego. 

Tworzenie więzi między uczniami, 

budowanie relacji uczniowie – 

wychowawca. 

 

 

Zapoznanie uczniów z zadaniami 

nauczyciela współorganizującego 

proces kształcenia i rozmowa na 

temat nauki w klasie integracyjnej. 

Obowiązki uczniów wobec siebie. 

 

 

 

 

Reagowanie na przejawy wykluczenia 

z grupy i pojawiającą się agresję. 

Temat lekcji wychowawczej: Rola 

obserwatora w sytuacji konfliktu 

rówieśniczego – czy bierność 

szkodzi? 

 

 

 

Wszyscy uczniowie z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego 

uczestniczą w wydarzeniach 

klasowych w przypadku braku 

przeciwwskazań. 

Przygotowanie zajęć 

Ustalenie zasad klasowych 

i omówienie z uczniami 

procedury reagowania na 

pojawiające się trudności 

Organizacja uroczystości 

klasowych 

 

Lekcja wychowawcza. 

Warsztaty na temat 

niepełnosprawności. 

Warsztaty z psychologiem 

szkolnym w klasach I 

 

 

 

 

Rozmowy indywidualne z 

uczniami 

Kontakt z rodzicami/opiekunami 

uczniów 

Informowanie pedagoga, 

psychologa szkolnego 

Lekcje wychowawcze 

Dyżury podczas przerw 

 

Organizacja wydarzeń klasowych 

Koordynowanie pomocy 

uczniowskiej 

Motywowanie uczniów do 

udziału w wyjściach, 

wycieczkach klasowych 

Organizowanie pracy w grupach 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

 

 

 

 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia. 

Psycholog szkolny 

(klasy I) 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

Nauczyciele 

 

02.09.2021 r., 

03.09.2021 r., (Dni 

Integracyjne) 

Cały rok szkolny 

Zgodnie z 

kalendarzem 

 

 

Wrzesień 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I półrocze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Uczniowie stosują się do 

szkolnych norm i zasad. 95 % 

uczniów otrzymało na koniec 

roku szkolnego co najmniej 

ocenę poprawną zachowania. 

Poinformowanie uczniów o kryteriach 

otrzymania pozytywnej oceny 

zachowania. 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

społecznych. 

Uczniowie rozwiązują konflikty na 

drodze mediacji. 

 

 

Bieżące monitorowanie sposobu 

funkcjonowania uczniów na lekcjach 

i podczas przerw. 

 

Kierowanie do udziału w zajęciach 

specjalistycznych1 

Omówienie z uczniami 

i rodzicami uczniów Statutu 

Szkoły i regulaminów szkolnych 

 

 

Lekcje wychowawcze 

Warsztaty m.in. z zakresu 

komunikacji 

Organizowanie mediacji w 

sytuacji konfliktu 

 

Pełnienie dyżurów 

 

 

 

Trening umiejętności 

społecznych 

Indywidualne konsultacje z 

pedagogiem, psychologiem 

szkolnym 

(dla ucznia, rodzica/opiekuna) 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

Specjaliści 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

Specjaliści 

Do 30 września 2021 

r. 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Kształtowanie postawy 

aktywności w życiu 

społecznym oraz 

odpowiedzialności za 

zbiorowość. 

Uczniowie pod kierunkiem opiekuna 

wolontariatu organizują akcje 

wolontariackie w szkole. 

Zbiórki na rzecz, akcje 

pomocowe 

 

Współpraca z Amnesty 

International 

Maraton Pisania Listów 

K. Paradowska 

 

 

E. Romanowska 

Cały rok szkolny 

 

 

Grudzień 2021 r. 
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W I półroczu uczniowie każdej 

z klas będą uczestniczyć w co 

najmniej 2 godzinach zajęć z 

zakresu kształtowania 

umiejętności interpersonalnych 

Profilaktyka agresji i przemocy 

rówieśniczej, w tym cyberprzemocy. 

 

Podejmowanie działań na rzecz 

bezpieczeństwa uczniów 

korzystających z Internetu. 

 

Przygotowanie do odpowiedzialnego 

korzystania z zasobów dostępnych 

w sieci. 

 

Warsztaty profilaktyczne 

Lekcje wychowawcze 

Rozmowy indywidualne 

z rodzicami/opiekunami uczniów 

Rozmowy indywidualne 

z uczniami 

Współpraca z organizacjami, 

stowarzyszeniami 

Organizowanie pomocy 

specjalistycznej w przypadku 

stwierdzenia naruszeń 

 

Dni Bezpiecznego Internetu 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

Nauczyciele 

informatyki 

Cały rok szkolny 
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Rozwijanie postaw 

prospołecznych. 

Uczenie działania zespołowego, 

tworzenie klimatu dialogu, 

współpracy, umiejętności słuchania 

innych, rozumienia ich poglądów, 

promowanie życzliwości. 

Kurs mediacji dla chętnych 

uczniów. 

 

Akcja „Zrób komuś Dzień 

Dobry” 

Dyrektor 

 

 

Pedagog szkolny 

Chętni uczniowie 

II półrocze 

 

 

I półrocze 

Kształtowanie szacunku wobec 

środowiska naturalnego. 

Uczenie selektywnej zbiórki 

odpadów, oszczędzania wody, prądu 

 

 

Udział w akcjach charytatywnych 

na rzecz zwierząt 

Zajęcia przygotowane przez 

uczniów na godzinę 

wychowawczą 

 

Zbiórki kocy, karmy 

Wychowawcy 

Samorząd 

Uczniowski 

 

Samorząd 

uczniowski 

Opiekun 

wolontariatu 

Cały rok szkolny 
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Uczniowie z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego aktywnie 

uczestniczą w lekcjach 

wychowania fizycznego w 

przypadku braku 

przeciwwskazań zdrowotnych. 

Rozpoznanie możliwości i ograniczeń 

uczniów. 

Poznanie motywacji ucznia do 

udziału w zajęciach. 

Nawiązanie współpracy z 

rodzicem/opiekunem ucznia. 

Motywowanie do udziału w 

zajęciach. 

 

Rozmowa indywidualna z 

uczniem 

Zapoznanie się z dokumentacją 

ucznia 

Kontakt z rodzicem/opiekunem 

 

 

Nauczyciel 

współorganizujący 

proces kształcenia 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

I półrocze 
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Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych uczniów. 

Wyrabianie nawyków higienicznych. 

Uczenie zachowań bezpiecznych dla 

zdrowia własnego i innych osób 

Przekazanie wiedzy z zakresu 

prawidłowego odżywiania się oraz 

uświadomienie korzyści płynących z 

aktywności fizycznej i wdrażania 

profilaktyki.  

 

Realizacja tematu: wyzwania i 

zachowania ekstremalne. 

 

Promowanie turystyki jako formy 

spędzania czasu wolnego. 

 

 

 

Rozwijanie aktywności fizycznej 

uczniów.  

 

 

 

 

 

Uczniowie reprezentują szkołę w 

międzyszkolnych zawodach 

sportowych. 

Pogadanki w klasach 

Lekcje biologii, wychowania do 

życia w rodzinie 

Lekcje wychowawcze 

 

 

 

 

 

Lekcja wychowawcza 

 

 

Organizowanie rajdów 

szkolnych. 

Wycieczki i wyjścia szkolne. 

 

 

Organizowanie aktywności 

sportowych podczas przerw. 

Organizowanie meczy 

towarzyskich. 

Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Przygotowanie i udział w 

zawodach sportowych 

Pielęgniarka 

szkolna 

Nauczyciel 

biologii, 

wychowania do 

życia w rodzinie 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

A.Haman 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

II półrocze 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

 

 

 

Zgodnie z planem 

zajęć i przyjętym 

harmonogramem 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Kształtowanie umiejętności 

podejmowania i realizacji 

zachowań prozdrowotnych. 

Kształtowanie prawidłowych 

nawyków żywieniowych. 

Profilaktyka nadwagi i otyłości. 

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia. 

 

 

 

 

Profilaktyka zachowań ryzykownych 

(używania alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, tytoniu, brania leków bez 

przepisu lekarza itd.) 

Pogadanki w klasach 

Lekcje biologii 

Lekcje wychowawcze 

 

 

Organizacja „przerw na 

sportowo” 

Organizacja sportowych zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Warsztaty profilaktyczne 

Lekcje wychowawcze 

Rozmowy indywidualne z 

rodzicami/opiekunami uczniów 

Rozmowy indywidualne z 

uczniami 

Organizowanie pomocy 

specjalistycznej 

Współpraca z organizacjami, 

stowarzyszeniami 

Pielęgniarka 

szkolna 

Nauczyciel biologii 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Zgodnie z ustaleniami 

i rozkładem tematów 

 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

 

 

 

W zależności od 

potrzeb 

 

100 % uczniów zna reguły 

sanitarne obowiązujące 

w czasie epidemii COVID-19. 

Upowszechnianie zasad 

zapewniających uczniom 

i nauczycielom poczucie 

bezpieczeństwa w szkole w związku z 

trwająca epidemią COVID-19. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

związane z ograniczeniem 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-

19. 

Plakaty informacyjne 

Lekcje wychowawcze 

Przywoływanie zasad podczas 

lekcji przedmiotowych 

 

 

Rozmowy indywidualne z 

uczniami niestosującymi się do 

zasad 

Udostępnienie sal lekcyjnych na 

czas przerw 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Dyrektor szkoły 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Uczniowie potrafią wskazać 

swoje mocne i słabe strony. 

Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości uczniów. 

Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania emocji, 

komunikowania potrzeb i radzenia 

sobie w kryzysie. 

Organizacja wydarzeń klasowych 

i szkolnych. 

Działalność Samorządu 

Uczniowskiego 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

odpowiedzialni 

Zgodnie z 

kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości 
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Uczniowie potrafią rozpoznać 

swoje emocje. Wyrażają 

emocje w sposób akceptowany 

społecznie. 

Kształcenie umiejętności nazywania 

swoich stanów emocjonalnych bez 

używania agresywnego języka. 

Lekcje wychowawcze z 

wykorzystaniem materiałów 

dostępnych w sieci 

wychowawcy Zgodnie planem 

wychowawczym 

Zapewnienie uczniom wsparcia 

psychologiczno – 

pedagogicznego 

z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, 

szczególnie w sytuacji 

kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19. Wszyscy 

uczniowie 

wymagający wsparcia uzyskają 

pomoc w odpowiedniej formie. 

Zapewnienie uczniom poczucia 

bezpieczeństwa podczas pobytu w 

szkole. 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej. 

 

 

 

Organizacja pomocy materialnej dla 

uczniów w trudnej sytuacji życiowej. 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie działań w stosunku do 

rodzica stosującego przemoc wobec 

ucznia. 

. 

 

Organizacja wydarzeń, 

warsztatów, zajęć integrujących 

społeczność szkolną, klasę. 

Wspólne obchody. 

 

Organizacja zajęć 

specjalistycznych na terenie 

szkoły. 

 

 

Informowanie o dostępnych 

formach pomocy. 

Indywidualny kontakt z 

zainteresowanymi. 

Weryfikacja i przyjęcie 

stosownych wniosków. 

Utrzymanie kontaktu z OPS, 

kuratorami sądowymi 

 

Procedura Niebieskiej Karty 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

odpowiedzialni 

 

 

G.Łozińska – 

Lendzion 

Nauczyciele 

specjaliści 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Zgodnie 

z kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości 

 

Wrzesień 2021 r. 

Na bieżąco 

 

 

 

Wrzesień 2021 r. 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

W razie potrzeby 
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Budowanie relacji 

sprzyjających rozwojowi 

ucznia i zapobiegających 

niepowodzeniu. 

Reagowanie w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenia umiejętności tworzenia 

bliskich relacji opartych na zaufaniu. 

Doskonalenie umiejętności 

komunikowania się mającego na celu 

osiągnięcie porozumienia. 

 

 

Włączanie uczniów 

i rodziców/opiekunów uczniów 

w proces uczenia się jako 

współdecydujące podmioty. 

Zapewnienie opieki uczestnikom 

sytuacji 

Koordynowanie podjętej 

interwencji 

Informowanie 

rodziców/opiekunów 

Współpraca ze specjalistami 

Monitorowanie ustaleń 

 

Lekcje wychowawcze 

Warsztaty 

Uroczystości klasowe 

 

 

 

 

Organizacja spotkań 

trójstronnych 

Zebrania klasowe 

 

 

Organizowanie pracy w grupach 

Organizowanie debat otwartych 

Działalność Rady Rodziców 

 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Rodzice uczniów 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Grudzień, Styczeń 

2021/2022 r. 

Zgodnie z 

kalendarzem 

 

Cały rok szkolny 
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Profilaktyka zdrowia 

psychicznego. 

Rozpoznanie potrzeb uczniów 

w związku z okresem nauki zdalnej, 

monitorowanie samopoczucia 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem. 

Zapoznanie z technikami 

relaksacyjnymi. 

Przedstawienie czynników ryzyka 

i czynników chroniących. 

 

Udzielenie wsparcia uczniom ze 

zdiagnozowanymi trudnościami 

adaptacyjnymi, zaburzeniami, 

depresją. 

Obserwacja uczniów 

Samodoskonalenie nauczycieli 

w obszarze udzielania uczniom 

wsparcia w sytuacji kryzysu 

 

Współpraca nauczycieli 

i specjalistów w zakresie bieżącej 

wymiany informacji o uczniach 

Rozmowy wspierające 

Monitorowanie sposobu 

funkcjonowania uczniów 

 

Lekcje wychowawcze 

Warsztaty 

Budowanie atmosfery 

sprzyjającej poczuciu 

zadowolenia i bezpieczeństwa 

 

 

Konsultacje indywidualne 

Obserwacja, diagnoza 

Dostosowana do potrzeb pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna 

Kierowanie do placówek 

pomocowych 

 

Współpraca z PPP8 

 

Nawiązanie współpracy 

z Mokotowskim Środowiskowym 

Centrum Wsparcia Psychicznego 

dla dzieci i młodzieży 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

Specjaliści 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

współorganizujący 

kształcenie 

Psycholog szkolny 

Pedagog szkolny 

 

Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Psycholog szkolny 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły 

Pedagog szkolny 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 r. 

Cały rok szkolny 
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Wychowanie do wartości. 

Wychowanie do wrażliwości 

naprawdę i dobro. 

Kształtowanie postawy 

szlachetności. 

Kształtowanie szacunku do ludzi, 

wrażliwości na potrzeby drugiego, 

postawy tolerancji i szacunku dla 

innych narodów, kultur, religii. 

 

Zaznajamianie z kulturą regionu. 

Poznanie dorobku kulturalnego 

Europy, świata. 

 

Wzmacnianie poczucia tożsamości 

i dumy narodowej oraz świadomości 

obywatelskiej. 

 

Kształtowanie postawy dbałości 

o środowisko przyrodnicze. 

 

Działalność charytatywna 

Wolontariat szkolny 

Lekcje wychowawcze 

Lekcje geografii, wiedzy o 

społeczeństwie, religii, etyki 

Warsztaty 

Uroczystości szkolne i klasowe 

Pielęgnowanie miejsc pamięci na 

terenie szkoły 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

 

Zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości 

i programem 

nauczania 

Wspomaganie przez szkołę 

wychowawczej roli rodziny. 

Modelowanie sposobu 

komunikowania się z uczniami 

w wieku nastoletnim w trakcie 

spotkań z udziałem 

rodziców/opiekunów prawnych  

 

Motywowanie uczniów do 

utrzymania, budowania więzi 

z rodzicami/opiekunami prawnymi 

 

 

Przygotowanie uczniów do 

odpowiedzialnego wywiązywania się 

z obowiązków związanych z pełnioną 

rolą społeczną 

 

Diagnoza występujących 

trudności 

 

Utrzymanie kontaktu 

z rodzicami/opiekunami 

prawnymi uczniów 

 

Organizowanie spotkań 

z rodzicami/opiekunami 

prawnymi uczniów 

 

Lekcje wychowawcze 

Lekcje wychowania do życia w 

rodzinie 

Rozmowy indywidualne 

z uczniami 

 

Konsultacje wychowawcze dla 

rodziców/opiekunów prawnych 

uczniów 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

kształcenie 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Kształtowanie postawy 

otwartości, gotowości do 

podejmowania dyskusji na 

ważne tematy. 

Wskazywanie autorytetów i wzorców 

moralnych. 

Pokazywanie różnorodności 

perspektyw poznawczych 

Dostrzeganie wpływu środowiska na 

kształtowanie się opinii o świecie 

Poznanie wpływu mediów na 

myślenie o sytuacji – kształtowanie 

umiejętności rozpoznawania 

manipulacji, poszukiwania i 

sprawdzania informacji. 

Przygotowanie do uczestnictwa w 

kulturze 

Lekcje wychowawcze 

Spotkania ze świadkami historii 

Wycieczki tematyczne 

Lekcje religii, etyki, języka 

polskiego 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

Nauczyciel wiedzy 

o społeczeństwie 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie krytycznego 

myślenia, promowanie 

samodzielnego myślenia i 

umiejętności konstruktywnego 

podejmowania decyzji 

w sytuacjach trudnych, 

zagrażających. 

Włączanie uczniów w rozwiązywanie 

konfliktów w klasie. 

 

 

 

Stwarzanie sytuacji wychowawczych 

umożliwiających uczniom ćwiczenie 

umiejętności np. rozpoznania fake 

news, ocena informacji dostępnych 

w sieci, mediach pod kątem 

wiarygodności 

 

Kształtowanie postawy asertywnej 

w oparciu o stabilne poczucie własnej 

wartości 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie zajęć Treningu 

Umiejętności Społecznych 

Lekcje wychowawcze 

Udział w mediacjach 

rówieśniczych w sytuacji 

konfliktu 

 

Lekcje wychowawcze 

Zadania zlecone do wykonania 

w domu 

 

 

 

 

Lekcje wychowawcze 

Warsztaty umiejętności, 

rozwojowe 

Rozmowy indywidualne 

Tutoring 

 

 

 

 

Zajęcia TUS 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

współorganizujący 

proces kształcenia 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Tutorzy 

 

Specjaliści 

prowadzący trening 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie 

z harmonogramem 

zajęć dodatkowych 
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80% uczniów weźmie udział w 

co najmniej dwóch 

wydarzeniach szkolnych 

poświęconych wydarzeniom 

związanych z historią Polski. 

Zaznajamianie z historią Polski. 

Poznanie znaczenia odzyskania 

niepodległości dla historii kraju. 

Kształtowanie postawy patriotyzmu 

rozumianego jako fundament 

porozumienia i działania społecznego. 

Kultywowanie pamięci historycznej. 

 

 

Działania zaplanowane w ramach 

realizowanego projektu 

Zespół 

humanistyczny 

Cały rok szkolny wg 

kalendarza 

uroczystości 

 

VII. Spodziewane efekty - ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

W wyniku realizacji Programu uczniowie: 

 potrafią ze sobą współpracować i działać zespołowo; 

  uzyskują wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, stawiają sobie cele edukacyjne; 

 potrafią wskazać swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju; 

 świadomie podejmują decyzje dotyczące wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

 prowadzą zdrowy styl życia; 

 mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

 są lepiej przygotowani do reagowania w trudnych sytuacjach, chronienia siebie i innych, potrafią rozwiązywać konflikty na drodze media-

cji; 

 są lepiej przygotowani do podejmowania osobistych decyzji; 

 okazują szacunek innym i komunikują się w sposób służący porozumieniu; 

 dostrzegają potrzebę dbania o środowisko, w którym żyją. 
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Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Wskaźnikiem skuteczności działań szkolnych będą pożądane zmiany w postawach, 

wiedzy i zachowaniu uczniów, angażowanie się uczniów w działania alternatywne wobec zachowań ryzykownych. 

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) analizę przypadków. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół wychowawczy we współpracy z pozostałymi członkami 

Rady Pedagogicznej. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną CLVI Liceum 

Ogólnokształcącego Integracyjnego "Przy Łazienkach Królewskich" w Warszawie w dniu …………………………………..………. 

 

 

 

 

 


