PROGRAM
WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W STRZELINIE

„... chcesz mieć przyjaciela – bądź przyjacielem ...
... chcesz, aby Cię lubiano – polub innych ...
... chcesz by Cię słuchano – słuchaj innych ...
... chcesz, aby uśmiechano się do Ciebie –
uśmiechaj się ...
... chcesz, aby przestrzegano Twoich praw –
nie naruszaj praw drugiego człowieka ... ”
Pamiętaj przy tym:
▪Jeśli żyjesz w atmosferze krytyki, uczysz się potępiać 

▪Jeśli doświadczasz wrogości, uczysz się walczyć 

▪Jeśli jesteś zawstydzany, uczysz się poczucia winy 

▪Jeśli żyjesz w atmosferze tolerancji, uczysz się być cierpliwym 

▪Jeśli żyjesz w atmosferze zachęty, uczysz się ufności 

▪Jeśli jesteś akceptowany i chwalony, uczysz się doceniać innych 

▪Jeśli żyjesz w atmosferze ucz
uczciwości, uczysz się sprawiedliwości 


▪Jeśli żyjesz w poczuciu bezpieczeństwa, uczysz się ufności 

▪Jeśli żyjesz w atmosferze aprobaty, uczysz się lubić siebie 


▪Jeśli żyjesz w klimacie akceptacji i przyjaźni, uczysz się tego, jak
znaleźć miłość w świecie 
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PODSTAWA PRAWNA:




Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz.
483 ze zm.).
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.
1189).



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



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



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



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



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



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).



Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/22.



Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie .

WSTĘP
Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na potrzeby Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Strzelinie, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Skłodowskiej- Curie w Strzelinie na podstawie diagnozy potrzeb i problemów
występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:


wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),



wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,



ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki
realizowanych w roku szkolnym 2020/2021 ,



wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów
przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),



innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania
i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski
nauczycieli, uczniów, rodziców).
W celu określenia czynników ryzyka i czynników chroniących we wrześniu 2021 roku

przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów liceum, ich rodziców/prawnych
opiekunów oraz nauczycieli. Z uwagi na sytuację pandemii, badania przeprowadzono
online. Ankiety dotyczyły możliwych problemów i zagrożeń występujących w środowisku
szkolnym, relacji rówieśniczych, poczucia bezpieczeństwa oraz stosunku do środków
psychoaktywnych i uzależnień. Na podstawie diagnozy określono czynniki ryzyka i
czynniki chroniące.
Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów
lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania,
których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i
zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.
W środowisku naszej szkoły za czynniki chroniące uznać należy:

- silna więź emocjonalna z rodzicami,
- stworzenie bezpiecznego, przyjaznego uczniowi środowiska szkolnego,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
-posiadanie przez szkołę właściwych zabezpieczeń (programów) sprzętu komputerowego, z
którego korzystają uczniowie
- pozytywne wykorzystanie Internetu przez większą część uczniów (m.in. do nauki, rozwoju
własnych zainteresowań)
- deklarowana wiedza rodziców na temat zagrożeń w Internecie oraz gotowość do
podnoszenia tej wiedzy podczas szkoleń
- wiedza uczniów na temat zagrożeń w Internecie
- zainteresowanie dużej grupy uczniów sportem, aktywnością fizyczną
- racjonalne i zdrowe odżywianie się dużej grupy uczniów
- zdrowe i pozytywne spędzanie czasu wolnego przez znaczną część naszych uczniów
- dbanie przez uczniów o relacje rówieśnicze (spotkania w czasie wolnym).
Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów
lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania,
które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych
stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub
funkcjonowania społecznego.
W środowisku naszej szkoły za czynniki ryzyka uznać należy:
- długotrwałe przebywanie uczniów w sieci, powodujące niekiedy utratę poczucia czasu i
zaniedbywanie przez nich obowiązków,
- nieograniczony dostęp do stron internetowych w urządzeniach osobistych uczniów np.
telefonach komórkowych ( w wielu przypadkach brak innych niż program antywirusowy
zabezpieczeń) ,
- ryzykowne zachowania w sieci części uczniów , zmniejszające ich bezpieczeństwo w sieci
- nawiązywanie kontaktu z osobami obcymi, niewłaściwe postępowanie w zakresie ochrony
danych, ochrony wizerunku ,
- problem w radzeniu sobie przez uczniów ze stresem, obciążenie psychiczne,
- niezdrowe odżywianie i brak aktywności fizycznej części naszych uczniów,
- dysfunkcyjne oddziaływanie grupy rówieśniczej,
- łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych i alkoholu.

Działania realizowane w ramach programu obejmują całą społeczność szkolną, dotyczą
także osób odpowiedzialnych za młodzież tj. rodziców, opiekunów i

nauczycieli,

uwzględniają współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.
Poszczególne

elementy programu (np. proponowany sposób realizacji) mogą ulegać

modyfikacji.
Szczegółowe działania wspierające uczniów w czasie pandemii (podczas nauki
zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej) znajdują się w „Strategii działań ułatwiających
uczniom adaptację po powrocie do szkoły” oraz w „Programie działań wspierających
ucznia z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie”.

ROZDZIAŁ I
WIZJA I MISJA SZKOŁY
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie to szkoła, gdzie każdy uczeń ma szansę
stać się wartościowym człowiekiem, który zna wartości uniwersalne i zgodnie z nimi
postępuje.
Nauczyciele będą dążyli do tego, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i w przyjaznej
atmosferze mogli zdobywać wiedzę, umiejętności potrzebne do zrozumienia otaczającego
świata, rozwijali się emocjonalnie i nawiązywali przyjaźnie, weszli w dorosłe życie z
określonymi celami.
Wszyscy nauczyciele starają się, aby uczniowie:
- znali i wykazywali troskę o dobra kultury, cenili polską tradycję i kulturę,
- wykazywali postawę patriotyczną,
- odnosili się z szacunkiem do kultury innych krajów,
- byli asertywni,
- kreatywni,
- potrafili współdziałać z innymi ludźmi,
- byli otwarci na potrzeby innych ludzi, empatyczni,
- kierowali się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą,
- szanowali godność osobistą
- umieli samodzielnie dbać o swój rozwój intelektualny,

- potrafili wykorzystywać swą wiedzę w praktyce,
- cenili zdrowie i życie – własne i innych,
- szanowali życie ludzkie jako najwyższą wartość,
- szanowali i chronili środowisko naturalne,
- doceniali wartości rodzinne

Zadaniem

nauczycieli

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących

jest

wychowanie,

przekazywanie wiedzy o otaczającym świecie oraz dobry przykład i dzielenie się własnym
doświadczeniem.

ROZDZIAŁ II
ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZEJ
1.

Tworzenie warunków do jak najszybszej adaptacji młodzieży w nowej szkole oraz do
pełnej integracji zespołu klasowego.

2.

Inspirowanie wychowanków do pilności i systematyczności w wykonywaniu
obowiązków szkolnych, do pełnego wykorzystania własnych uzdolnień i możliwości
psychofizycznych.

3.

Kształtowanie umiejętności współżycia (współistnienia) w społeczności szkolnej i
respektowaniu obowiązujących w tej społeczności zasad i ogólnie przyjętych norm
etycznych, a szczególnie zapisanych w statucie szkoły.

4.

Kształtowanie umiejętności

dostrzegania

potrzeb

innych

(zaangażowanie

w

wolontariat/akcje charytatywne)
5.

Ciągłe uświadamianie młodzieży o konieczności dbania o własne zdrowie psychiczne
i fizyczne poprzez uświadamianie niebezpieczeństw płynących z używania –
stosowania – spożywania różnych używek (nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki)
oraz z nieodpowiedniego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

6.

Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia.

7.

Podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa.

8.

Kształtowanie świadomości narodowej i regionalnej, kształtowanie właściwego
rozumienia zasad współistnienia narodów.

9.

Zachęcanie – motywowanie wychowanków do świadomego planowania swojej
przyszłości oraz określania sposobów realizacji przyjętych celów.

10.

Kształtowanie patriotyzmu, świadomości i tożsamości narodowej.

10. Uświadamianie roli i wartości rodziny.

ROZDZIAŁ III
ZADANIA, FORMY REALIZACJI, OCZEKIWANIA, EFEKTY

PRACY,

ROZWÓJ INTELEKTUALNY,
WYKSZTAŁCENIE, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zadania:
1. Budzenie ciekawości poznawczej
2. Rozwijanie umiejętności twórczego i samodzielnego myślenia
3. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym
wykorzystaniu
4. Kształcenie umiejętności selekcji, analizy i syntezy
5. Kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji
6. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce
7. Kształcenie umiejętności przyswajania wiedzy

Formy realizacji:
– wdrażanie do systematycznej nauki organizowanie zajęć lekcyjnych - realizowanie
procesu dydaktyczno–wychowawczego według treści zawartych w Podstawie
Programowej z wykorzystaniem różnych metod a szczególnie metod aktywnych,
– indywidualna praca zarówno z uczniem zdolnym, jak i mającym kłopoty w nauce,
– organizowanie zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, koła zainteresowań),

– organizowanie konkursów przedmiotowych (szkolne i międzyszkolne) i olimpiad,
– organizowanie lekcji bibliotecznych,
– organizowanie imprez szkolnych (rocznicowe, okolicznościowe),
– prezentowanie osiągnięć uczniów (wystawy prac plastycznych, literackich, recitale,
koncerty, spektakle),
– motywowanie ucznia do zwiększonego wysiłku w celu wszechstronnego rozwoju ucznia,
– organizowanie święta nauki pt. „Festiwal Nauki”,
– kształtowanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży;
– organizowanie Święta Biblioteki i konkursów bibliotecznych / czytelniczych,
– organizowanie edukacji kulturalnej (filmowa, teatralna, muzealna),
– wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy ucznia,
– tworzenie warunków do zdobywania informacji w mediach (TV, radio, Internet),
– prawidłowe i systematyczne organizowanie procesu dydaktycznego: przekazywanie
wiedzy i kształcenie umiejętności, rekapitulacja wiedzy, kontrola osiągnięć,
systematyczne ocenianie),
– realizowanie programów wspierających pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły przez
instytucje, organizacje i osoby spoza szkoły, organizowanie wycieczek, wyjść
edukacyjnych
Oczekiwane efekty:
UCZEŃ:
 zna treści zawarte w Podstawie Programowej 


posiada umiejętności przedmiotowe i ponad przedmiotowe, 



potrafi samodzielnie poszukiwać informacje w dowolnych źródłach, 



zna różne źródła informacji, 



ma ukierunkowane zainteresowania i potrafi je rozwijać, 



potrafi dokonywać selekcji, analizy i syntezy informacji, 



bierze aktywny udział w konkursach i imprezach szkolnych, 



potrafi organizować naukę własną (właściwie organizuje naukę własną) 



potrafi odnieść do praktyki i wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności, 



pracuje systematycznie, 



dokonuje samooceny swojej wiedzy i umiejętności, 



potrafi wykorzystywać różne sytuacje do własnego rozwoju, 



zna swoje uzdolnienia i świadomie je rozwija ,



korzysta rozważnie z technologii informacyjno-komunikacyjnej

ROZWÓJ EMOCJONALNY
WIARA, SENS ŻYCIA, MIŁOŚĆ, HONOR, PIĘKNO, DOBRO,
PRAWDA, WOLNOŚĆ, SZCZĘŚCIE, WIERNOŚĆ, ŻYCZLIWOŚĆ,
SZACUNEK, EMPATIA
Zadania:
1. Pomoc w samopoznaniu, samoocenie emocji i ich komunikowaniu
2. Nabywanie umiejętności poznawania stanów emocjonalnych innych osób
3. Kształcenie zachowań adekwatnych do sytuacji
4. Rozwijanie umiejętności akceptacji siebie
5. Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
6. Wdrażanie postaw asertywnych
7. Budzenie empatii, wrażliwości na potrzeby innych

Formy realizacji:
– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i troska o wspólne bezpieczeństwo na lekcjach
przedmiotowych,
– sprawowanie opieki nad uczniami wymagającymi indywidualnego traktowania ze
względów emocjonalnych i intelektualnych,
– organizowanie lekcji wychowawczych, imprez szkolnych, apeli: okolicznościowych,
rocznicowych, spotkań z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami,
– prowadzenie rozmów z uczniami,
– wychowanie prorodzinne oraz patriotyczne,
– gromadzenie i udostępnienie literatury pięknej, psychologicznej i pedagogicznej,
–

organizowanie warsztatowych zajęć adaptacyjno-integracyjnych, wycieczek, wyjść
edukacyjnych, zabaw,

– wskazywanie wzorów do naśladowania,
– propagowanie postawy bardziej „być niż mieć”,
– diagnozowanie i analizowanie samopoczucia uczniów w klasie, szkole,
– wskazywanie placówek, instytucji i osób niosących pomoc w problemach emocjonalnych
– współpraca z rodzicami (opiekunami) ukierunkowana na sprawy rozwoju emocjonalnego
uczniów,
–

stosowanie

technik

relaksacyjnych,

aranżowanie

sytuacji

wychowawczych

i

wykorzystywanie zaistniałych do rozwiązywania problemów.
Oczekiwane efekty:
UCZEŃ:
 rozpoznaje uczucia własne i innych, 


potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji, 



analizuje swoje zachowanie i potrafi je modyfikować, 



potrafi zachować się asertywnie, 



zna i stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem, 



jest wrażliwy, empatyczny, 



zna swoje mocne i słabe strony, 



akceptuje siebie i innych, 



myśli pozytywnie, dąży do osiągnięcia szczęścia, 



zna i rozumie swoje potrzeby, 



poszukuje prawdy, 



dostrzega sens życia, 



potrafi stawiać sobie cele życiowe, 



jest wierny swoim ideałom, 



wzoruje się na autorytetach,



korzysta z pozytywnych wzorców zachowań, 



zna hierarchię wartości, 



czuje się bezpiecznie w szkole, 

 rozumie potrzebę zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wszystkim członkom
społeczności szkolnej. 

ROZWÓJ SPOŁECZNY
BRATERSTWO, RODZINA, POKÓJ, TOLERANCJA, DEMOKRACJA, PRAWA
CZŁOWIEKA, PRACA, PATRIOTYZM, NARÓD, OJCZYZNA, WOLNOŚĆ,
SPRAWIEDLIWOŚĆ, WSPÓLNOTA, UCZCIWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ,
ŻYCZLIWOŚĆ, SZACUNEK,
Zadania:
ŻYCIE W RODZINIE
1. Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka,

2. Przygotowane do pełnienia ról w przyszłej rodzinie,
3. Rozwijanie poczucia więzi w rodzinie,
4. Poszukiwanie i kształcenie tradycji rodzinnych,
5. Wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym,
6. Uświadamianie konieczności okazywania szacunku członkom rodziny,
7. Pomoc we właściwej ocenie związków między osobami odmiennej płci (od zauroczenia
do miłości).

FUNKCJONOWANIE W GRUPIE
1. Kształcenie umiejętności komunikowania werbalnego i niewerbalnego,
2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji.
3. Kształcenie postaw altruistycznych (dostrzeganie potrzeb innych i niesienie pomocy
słabszym),
4. Uświadomienie zagrożeń płynących z braku tolerancji,
5. Integrowanie zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu,
6. Wdrażanie do współdziałania i współodpowiedzialności w grupie,
7. Mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy
ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE
1. Rozwijanie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej,
2. Wdrażanie do samorządności, zaangażowania społecznego,
3. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, wpajanie szacunku dla tradycji i historii
narodowej oraz symboli narodowych,
4. Wprowadzanie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy,
5. Wdrażanie do rozwiązywania problemów o charakterze społecznym,
6. Kształcenie poczucia odpowiedzialności, rzetelności w pracy,
7. Budowanie poczucia tożsamości ze swoim otoczeniem,
8. Prezentowanie osiągnięć szkoły w środowisku,
9. Ukazywanie życia i obyczajów innych narodów.

UCZESTNICTWO W KULTURZE
1. Kultywowanie tradycji narodowych, religijnych i rodzinnych,
2. Zapoznanie z kulturą duchową narodu,
3. Pomoc w przejściu od doświadczeń osobistych do oceny zjawisk kulturowych,

4. Zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu, pomoc w odnajdowaniu przez uczniów
swego miejsca w świecie oraz określenia jego relacji do tradycji współczesności.

5. Współpraca ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury i instytucjami zewnętrznymi
propagującymi działania kulturalne;

Formy realizacji:
– kształcenie umiejętności odkrywania różnorodnych tekstów kultury i ich trafnej
interpretacji, poruszanie się w obszarze kultury symbolicznej,
– wychowanie prorodzinne,
- zajęcia z wychowawcą - wspierająca rola rodziny, wartości rodzinne,
– otrzęsiny i ślubowanie uczniów klas pierwszych,
– organizowanie imprez klasowych (Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Mikołajki, Andrzejki),
lekcji wychowawczych, wigilii klasowych, wspólnych spotkań rodziców i uczniów
z wychowawcą, wyjść edukacyjnych),
– korzystanie ze zbiorów biblioteki (książki, czasopisma, filmy),
– wspieranie pomocy koleżeńskiej,
– prezentowanie osiągnięć uczniów w formie wystawy, recitalu, koncertów,
– przygotowanie warsztatów integracyjno-adaptacyjnych,
– organizowanie wycieczek do miejsc o znaczeniu historycznym,
– prowadzenie lekcji przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych,
organizowanie debaty, forum dyskusyjnego,
– wprowadzanie elementów wychowania społecznego na lekcjach różnych przedmiotów,
– prowadzenie zajęć przez pedagoga, psychologa i innych specjalistów,
–

organizowanie akcji wolontaryjnych - pomoc w nauce wychowankom Domu Dziecka w

Strzelinie oraz podopiecznym świetlicy GOPS,
– zbieranie funduszy na cele społeczne, współpraca ze Stowarzyszeniem „:Gramy o życie”,
–

udział w akcjach charytatywnych, porządkowych, ekologicznych (np. sprzątanie świata,

zbiórka surowców wtórnych),
- organizacja akcji i konkursów o charakterze ekologicznym (akcje plakatowe, obchody Dnia
Ziemi),
– powiązanie tradycji rodzinnych z tradycjami narodowymi, motywowanie do poznania
dziejów przodków.
- funkcjonowanie samorządu klasowego i szkolnego:


wybory do rad klasowych, Samorządu Szkolnego i Rady Szkoły, 



udział w pracach Rady Szkoły, 



udział Samorządu Uczniowskiego w organizowaniu i prowadzeniu imprez szkolnych, 

– tworzenie dokumentacji społecznej pracy uczniów, 
– pielęgnowanie rytuału szkolnego, tworzenie tradycji klasy i szkoły, 
– ochrona szkoły, 
– organizowanie lekcji muzealnych, wystaw rocznicowych i okolicznościowych, 
– śpiewanie hymnu narodowego na uroczystościach szkolnych, właściwe zachowanie wobec
symboli narodowych, 
– prowadzenie kół zainteresowań 
– odwiedziny miejsc pamięci narodowej, spotkania z wybitnymi ludźmi, 
– nawiązanie współpracy z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, 
– uczestniczenie w cyklach lekcji muzealnych. 

Oczekiwane efekty:
UCZEŃ:


zna swoje miejsce w rodzinie, 



zna swoje obowiązki, wywiązuje się z nich, 



aktywnie uczestniczy w życiu rodziny, 



okazuje szacunek członkom rodziny, 



potrafi komunikować się z członkami rodziny, 



przejmuje tradycje rodzinne, 



nie wywołuje konfliktów rodzinnych, 



liczy się z potrzebami rodziny, 

 potrafi nawiązać rozmowę i prowadzić ją w sposób kulturalny (używa zwrotów
grzecznościowych) 


szanuje uczucia i opinie innych osób, 



potrafi pracować w grupie, 



potrafi przyjmować role i zadania ważne dla zespołu, 



próbuje rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej, 



dotrzymuje terminów i umów, 



ponosi konsekwencje swoich czynów, 



wychodzi naprzeciw ludziom potrzebującym wsparcia, 



potrafi zaopiekować się osobą potrzebującą wsparcia, 



docenia pracę i poświęcenie innych osób, 



do rozwiązywania konfliktów posługuje się dialogiem, 



przewiduje konsekwencje swojego i innych postępowania, 



korzysta ze swoich praw i wypełnia swoje obowiązki, 



pełni różne role szkolne, 



zna historię szkoły i jej osiągnięcia, 



podtrzymuje tradycje szkoły, 



bierze udział w przygotowywaniu uroczystości i imprez klasowych i szkolnych, 



uczestniczy w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, 



bierze udział w konkursach i zawodach, 



potrafi zaśpiewać hymn, 



dba o sprzęt szkolny i przybory, 



szanuje wysiłki wszystkich pracowników szkoły, 



nie opuszcza zajęć szkolnych bez ważnej przyczyny, 



zna i szanuje symbole narodowe, 



jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras, innych krajów, 



uczy się języków obcych, aby komunikować się z ludźmi z innych krajów, 

 nawiązuje kontakty z rówieśnikami z najbliższej okolicy, w Polsce, za granicą (spotkania,
zawody, korespondencja, Internet), 


bierze udział w pracy na rzecz szkoły i środowiska, 



dba o środowisko naturalne, prezentuje postawę proekologiczną,



zna kulturę i tradycje narodową i regionalną, 

 jest wrażliwy na sztukę, potrafi z nią obcować i doceniać jej znaczenie dla własnego
rozwoju, 


zna sylwetki wybitnych Polaków i ich dorobek, 



aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego miasta, regionu, narodu. 

ROZWÓJ ZDROWOTNY
WIARA, SENS ŻYCIA, MIŁOŚĆ, PIĘKNO, DOBRO, PRAWDA, WOLNOŚĆ,
SZCZĘŚCIE, PRZYJAŹŃ, ZDROWIE, TOLERANCJA, PRACA, PRAWA
CZŁOWIEKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SZACUNEK, ŻYCZLIWOŚĆ
Zadania:

1. Promocja zdrowego stylu życia,
2. Kształcenie właściwych nawyków zdrowotnych, żywieniowych i higienicznych,
3. Kształcenie umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów zachowań
prozdrowotnych,
4. Uświadamianie zagrożeń związanych z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, dopalacze,
papierosy, komputer, gry komputerowe).
5. Przekazywanie modeli aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu,
6. Propagowanie ekologicznego stylu życia,
7. Uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania
degradacji środowiska naturalnego
8. Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
9. Kształcenie umiejętności stwarzania właściwych warunków do pracy,
10. Kształcenie umiejętności planowania dnia (praca umysłowa, fizyczna, wypoczynek).
11. Dostarczenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
12. Uświadomienie uczniom, rodzicom, nauczycielom istnienia aktualnych zagrożeń oraz
wskazanie sposobów reagowania, przeciwdziałania i ochrony dzieci i młodzieży przed
przemocą w sieci.
13. Dostarczenie wiedzy na temat form i konsekwencji cyberprzemocy.
14. Dostarczenie wiedzy o mechanizmach uzależnienia od środków odurzających i
konsekwencjach ich używania.
15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk związanych z negatywnymi skutkami
używania substancji odurzających oraz właściwego reagowania na te zjawiska.
16. Ćwiczenie umiejętności w zakresie:
a) umiejętności zachowań asertywnych, szczególnie w stosunku do grupy rówieśniczej,
b) odmawiania

propozycjom

i

nieulegania

naciskom

nakłaniającym

do

eksperymentowania ze środkami uzależniającymi,
c) umiejętność komunikowania rówieśnikom i dorosłym o problemach utrudniających
codzienne funkcjonowanie ucznia w szkole i domu oraz nauka ich rozwiązywania,
d) umiejętność konstruktywnych zachowań wobec zjawisk przemocy,
e) dostarczenie informacji o lokalnych instytucjach udzielających pomocy dzieciom i
młodzieży zagrożonych problemami uzależnień.
17. Pomaganie uczniom w rozpoznawaniu stresu i radzeniu sobie z nim.
18. Wybieranie prozdrowotnych sposobów rozładowania napięć emocjonalnych.
19. Zwiększenie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i
skutków dyskryminacji oraz narzędzi ich zwalczania.

20. Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów niepełnosprawnych, przewlekle chorych,
odmiennych kulturowo.
21.Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie działalności wolontaryjnej.
22. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz ze społecznością lokalną
23. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach sprzyjających pojawieniu się
zjawisk patologicznych.
24. Rozbudzanie postaw prospołecznych, rozwijanie zainteresowań, chęci pogłębiania
wiedzy.
25.Umiejętne kierowanie swoim zachowaniem i podejmowanie właściwych wyborów,
umiejętności asertywne.

Formy realizacji:
– organizowanie lekcji przedmiotowych, głównie: biologia, chemia, geografia, fizyka, w-f,
godziny z wychowawcą dotyczących promocji zdrowia,
– wykonywanie zadań w ramach programów: zdrowotnego i ekologicznego,
antynikotynowego, antyalkoholowego, antynarkotykowego,
– udostępnianie literatury, filmów dotyczących ochrony zdrowia,
– prenumerata i propagowanie czasopism zdrowotnych i ekologicznych,
– organizowanie spotkań z pielęgniarką,
– gromadzenie i korzystanie z filmów o tematyce zdrowotnej i ekologicznej,
– prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – SKS, aerobik
– organizowanie wycieczek, wyjść, rajdów,
– organizowanie konkursów literackich, plastycznych- związanych tematycznie ze
zdrowiem,
– graficzne propagowanie tematyki prozdrowotnej i ekologicznej ( gazetki ścienne),
– włącznie się w akcje ekologiczne, np. „ Sprzątanie Świata segregacje odpadów,
ekologiczne zakupy,
– kształcenie nawyków oszczędzania energii, wody, zbierania surowców wtórnych,
– zajęcia antystresowe,
– udział w programach profilaktycznych,
- organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu terapii uzależnień oraz przemocy w sieci,
- organizowanie koncertów, spotkań, prelekcji o tematyce profilaktycznej,

Oczekiwane efekty:

UCZEŃ:


rozumie potrzebę dbania o zdrowie swoje i innych, 



potrafi zebrać informacje na temat zdrowego stylu życia, 



posiada właściwe nawyki żywieniowe i higieniczne, 



zdrowo się odżywia, 



rozumie potrzebę aktywnego i bezpiecznego odpoczynku, 



potrafi właściwie spędzać czas wolny od nauki, 



stosuje zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 



dba o własny rozwój psychofizyczny, 

 zna możliwości zbierania prawidłowych informacji o dojrzewaniu, rozwoju
psychofizycznym i duchowym, 


zna przyczyny nałogów, 



zna mechanizmy powstawania nałogów, 



dostrzega zgubne dla zdrowia fizycznego i psychicznego skutki uzależnień, 



potrafi podejmować decyzje „na NIE”, co do stosowania używek, 



szanuje siebie i swoje otoczenie, 



dba o miejsce pracy, 



dostrzega i rozumie potrzebę zgodnego współżycia z przyrodą, 



potrafi dostrzec najważniejsze wartości, które są sensem życia każdego człowieka, 



docenia walory (piękno) krajobrazu, przyrody, 



zna przyczyny degradacji środowiska, 



prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, 



świadomie i rozsądnie korzysta z dóbr przyrody i zdobyczy cywilizacji 



potrafi pomóc, udzielić pierwszej pomocy, 



potrafi właściwie zaplanować dzień,



zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencje cyberbullingu.

ROZDZIAŁ IV
MODEL ABSOLWENTA

•

ceni polską tradycję i jest tolerancyjny w stosunku do kultury innych krajów, respektuje
prawa, poglądy i zachowania innych ludzi, 

•

jest asertywny – potrafi negocjować i w ten sposób rozwiązywać problemy, 

•

jest kreatywny – potrafi praktycznie wykorzystać swoją wiedzę i rozwiązać problem w
twórczy sposób, 

•

potrafi współpracować z innymi ludźmi – podejmuje indywidualne i grupowe decyzje
działając stosownie wedle obowiązujących norm, 

•

szanuje pracę innych oraz czas swój i innych, 

•

ceni zdrowie i życie- swoje i innych, 

•

odznacza się kulturą bycia, dobrym wychowaniem, 

•

jest wrażliwy, szczery, empatyczny – pomaga innym, buduje więzi międzyludzkie, 

•

jest pozytywnie nastawiony do siebie i innych, 

•

jest wytrwały i systematyczny w działaniu, 

•

jest aktywny dydaktycznie i społecznie, 

•

ma przynajmniej jedną dziedzinę (życiową, szkolną), w której jest bardzo dobry i
zdobywa sukcesy, 

•

posiada wiedzę i umiejętności posługiwania się nią - potrafi planować i organizować
własną naukę oraz oceniać jej wyniki, jest odpowiedzialny za własny rozwój, potrafi
wykorzystywać informacje z innych źródeł, 

•

jest odpowiedzialny, rzetelnie traktuje przydzielone mu zadania,

•

wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

•

prezentuje postawę proekologiczną, jest odpowiedzialny za środowisko naturalne.

MODEL NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY
Nauczyciel-wychowawca powinien być:
•

komunikatywny, 

•

kompetentny, 

•

sprawiedliwy, 

•

konsekwentny, 

•

wymagający, 

•

opiekuńczy,

•

dobrym organizatorem, 

•

znający sytuacje ucznia, 

•

indywidualnie traktujący ucznia, 

•

kulturalny, 

•

dobrym przykładem 

•

zintegrowany z klasą,

•

współodpowiedzialny za sprawy klasy,

•

zainteresowany problemami uczniów,

•

stosujący umiejętnie wiedzę pedagogiczno- psychologiczną. 

ROZDZIAŁ V
FORMY POMOCY
1. POMOC MATERIALNA
•

zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych oraz opłat na rzecz szkoły 

•

wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej 

•

współpraca z GOPS-em, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

•

stypendia naukowe i sportowe 

2. POMOC W NAUCE
•

dostosowanie wymagań programowych do możliwości uczniów 

•

indywidualna pomoc ze strony nauczycieli przedmiotu 

•

współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

• możliwość korzystania z różnych źródeł informacji w szkole
• możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych oraz pozalekcyjnych

3. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,



zapoznanie się z orzeczeniami bądź opiniami wydanymi przez Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne,



organizowanie zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych oraz korekcyjnokompensacyjnych,



rozpoznanie i dogłębna analiza potrzeb uczniów,



wspieranie i motywowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
do pracy i samokontroli,



monitorowanie występujących trudności dydaktycznych i wychowawczych,



dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów,



współpraca nauczycieli uczących w jednym oddziale z pedagogiem szkolnym,
rodzicami ucznia oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

ROZDZIAŁ VI
FORMY DZIAŁANIA PRZECIWSTAWIAJĄCE SIĘ ZŁU,
ZAGROŻENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
•

obserwacja uczniów i udzielanie pomocy na bieżąco, 

•

udział w konkursach o tematyce antynałogowej, 

•

realizowanie programów profilaktycznych, 

•

kierowanie do poradni specjalistycznych, w tym: Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego,
itp., 

•

Współpraca z Sądem Rejonowym. 

ROZDZIAŁ VII
UCZESTNICY PROCESU WYCHOWAWCZEGO
I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ
I ICH ZADANIA
RADA PEDAGOGICZNA:
•

diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole, 

•

tworzy wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

•

w razie potrzeby proponuje korekty w zatwierdzonych planach i programach
realizowanych w szkole, 

•

dostarcza rodzicom informacji na temat rozwoju intelektualnego i emocjonalnego ucznia
oraz jego zachowania, 

•

określa zasady i formy współpracy z rodzicami, 

•

umożliwia rodzicom kontakty z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

•

prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych, 

•

pomaga, w miarę posiadanych środków, uczniom znajdującym się w bardzo trudnej
sytuacji materialnej

DYREKTOR SZKOŁY:
•

nadzoruje i kontroluje pracę wychowawców w szkole, 

•

kontroluje przestrzegania statutu szkoły, 

•

diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły, 

•

współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących
uczniów i nauczycieli, 

•

współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej i
wychowawczej, w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

•

tworzy atmosferę otwartości, życzliwości, dialogu, zaufania, tolerancji i szacunku. 

RADA RODZICÓW:
•

ocenia materialne i organizacyjne warunki pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, 

•

analizuje opinie rodziców na temat nauczania i wychowania, 

•

zgłasza wnioski do programu wychowawczego szkoły, 

•

opiniuje plany pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wewnątrzszkolny system
oceniania, 

•

jest łącznikiem szkoły z ogółem rodziców,

•

współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 

•

udziela pomocy materialnej uczniom w razie potrzeby. 

WYCHOWAWCA KLASY:
•

realizuje funkcje wychowawcze w oparciu o aktualne przepisy prawne; 

•

opracowuje, w oparciu o program wychowawczy szkoły, plan pracy wychowawczej dla
swojej klasy, 

•

poznaje uczniów (obserwuje, analizuje dokumenty, przeprowadza rozmowy z uczniami,
rodzicami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym), 

•

otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

•

sprzyja rozwijaniu w wychowankach ich zdolności i umiejętności, 

•

motywuje wychowanków do samodoskonalenia, rozwija w wychowankach poczucie
własnej wartości, 

•

rozpoznaje problemy zespołu klasowego i problemy indywidualne uczniów, 

•

sprzyja rozwijaniu samorządności uczniów, 

•

współpracuje z nauczycielami uczącymi zespół klasowy w zakresie wychowania, 

•

współdziała z rodzicami (organizuje spotkania, prowadzi korespondencję, angażuje
rodziców w życie zespołu klasowego, prowadzi pedagogizację rodziców), 

•

prowadzi na bieżąco dokumentację (dziennik, arkusze ocen), 

•

zapoznaje uczniów i rodziców ze statutem szkoły i regułami w niej obowiązującymi oraz
wszystkimi programami funkcjonującymi w szkole, 

•

kontroluje realizację zadań i podjętych przez klasę zobowiązań, 

•

omawia z uczniami ocenę zachowania. 

RODZICE:
•

współpracują z wychowawcami klas, 

•

klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców uczniów danej klasy w
Radzie Rodziców, uczestniczą w ankietach i sondażach, 

•

pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, 

•

wspierają działania innowacyjne szkoły poprzez własną pracę i pomoc materialna. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:
•

reprezentuje całą społeczność uczniowską, 

•

współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją szkoły, poszczególnymi
klasami i środowiskiem lokalnym, 

•

organizuje imprezy szkolne, uczy planowania i osiągania założonych celów, 

•

podejmuje akcje na rzecz pomocy kolegom i innym osobom pomocy potrzebującym. 

NAUCZYCIELE:
•

traktują ucznia podmiotowo (zwracają się do ucznia po imieniu, indywidualizują
nauczanie i wychowanie, dostrzegają potrzeby ucznia); 

•

współpracują z wychowawcami klasy w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy, 

•

informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami
w nauce i zachowaniem, 

•

uczestniczą w imprezach organizowanych przez daną klasę, 

•

wspierają prace uczniów uzdolnionych z danego przedmiotu, przygotowują do konkursów
i olimpiad, 

PEDAGOG SZKOLNY:
 wspiera wychowawców w pracy z uczniem,
•

udziela porad i wskazówek w trudnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych, 

•

analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, 

•

kieruje uczniów ze specyficznymi problemami do Poradni, 

•

pomaga uczniom w odkrywaniu ich możliwości i predyspozycji, 

•

organizuje pomoc materialną, 

•

pomaga uczniom w samopoznaniu, samoocenie emocji i ich komunikowaniu, 

•

rozwija u uczniów umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

•

wdraża postawy asertywne, 

•

prowadzi programy profilaktyczne z zakresu wychowania zdrowotnego i
profilaktyki uzależnień, 

•

współpracuje z rodzicami wszystkich uczniów wymagających szczególnej troski
wychowawczej lub stałej opieki. 

PRACOWNICY SZKOŁY:
 reagują na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów na terenie szkoły.

ROZDZIAŁ VIII
PŁASZCZYZNY REALIZACJI PROGRAMU
WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ:
KLASA

SZKOŁA

•

mikroklimat klasy wypracowany przez uczniów, wychowawcę i rodziców 

•

uroczystości klasowe 

•

zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli 

•

rytuał szkolny 

 zajęcia pozalekcyjne:
KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
 Klub „Talent”
KOŁA SPORTOWE:
 SKS

ROZDZIAŁ IX
HARMONOGRAM DZIAŁAN
Z uwagi na stan pandemii - formy pracy oraz harmonogram uzależnione są od
aktualnej sytuacji epidemicznej oraz organizacji pracy szkoły.

Sfera Zadania

I
N
T
E
L
E

Rozpoznanie
i rozwijanie
możliwości,
uzdolnień
i zainteresowań
uczniów

Forma realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Termin

Przeprowadzanie
w klasach diagnoz i
ankiet wstępnych,
obserwacje podczas
bieżącej pracy

nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog

wrzesień

K
T
U
A
L
N
A

Rozwijanie
zainteresowań
i zdolności
uczniów

Przygotowanie
propozycji zajęć
w zespołach
przedmiotowych,
prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych, kół
zainteresowań,
warsztatów,
konkursów, wyjścia
do muzeum, teatru, na
wystawy, udział w
życiu kulturalnym
miasta,
przygotowanie
programów
artystycznych na
uroczystości szkolne,
prezentowanie
talentów na forum
szkoły.
„Klub Talent”.

nauczyciele,
wychowawcy klas,
bibliotekarze,
opiekunowie
Klubu Talent

zgodnie
z harmonogramem
zajęć prowadzonych
przez konkretnych
nauczycieli
Zgodnie
z kalendarzem
szkolnych
uroczystości
określających
terminy konkretnych
przedsięwzięć i
osoby
odpowiedzialne za
ich przygotowanie

„Klub Talent”
Wystawy plastyczne
i fotograficzne
Zespół ds.
Organizacji
Festiwalu
Festiwal Nauki

Rozwijanie
umiejętności
rozpoznawania
własnych
uzdolnień

Zajęcia z orientacji
zawodowej

wychowawcy,
pedagog szkolny,
psycholog,
doradca
zawodowy

zgodnie
z harmonogramem
zajęć
w poszczególnych
klasach

Kształtowanie
postawy twórczej

Koncerty, wystawy
„Klubu Talent”.

opiekunowie
Klubu Talent

zgodnie
z harmonogramem

E
M
O
C
J
O
N
A
L
N
A

Podnoszenie
efektów
kształcenia
poprzez
uświadamianie
wagi edukacji
i wyników
egzaminów
zewnętrznych

Lekcje wychowawcze
poświęcone tej
tematyce, szkolne
konkursy

wychowawcy,
nauczyciele

zgodnie
z harmonogramem

Uczenie
planowania
i dobrej
organizacji
własnej pracy

Lekcje wychowawcze
poświęcone tej
tematyce, zajęcia
z pedagogiem, akcje
plakatowe
„Jak spędzać mądrze
wolny czas”
„Bezpieczne
wakacje”.

pedagog szkolny
wychowawcy,
nauczyciele
biologii,

zgodnie
z harmonogramem
zajęć

Nauka nabywania
świadomości
własnych słabych
i mocnych stron,
kształtowanie
samoakceptacji,
budowanie
poczucia własnej
wartości

Warsztaty dla
uczniów,
lekcje wychowawcze
poświęcone tej
tematyce

pedagog szkolny,
wychowawcy

zgodnie
z konkretnymi
terminami dla
poszczególnych
oddziałów

Kształcenie
umiejętności
rozwiązywania
problemów bez
użycia siły

Zajęcia integracyjne,
zajęcia z pedagogiem,
psychologiem, lekcje
wychowawcze z
wykorzystaniem filmu
o agresji i jej unikaniu

pedagog szkolny,
bibliotekarz
nauczyciele
biologii

zgodnie
z konkretnymi
terminami dla
poszczególnych
oddziałów
październik

wychowawcy,
wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

Lekcje wychowawcze, wychowawcy,
rozmowy z uczniami, wszyscy
akcje charytatywne,
nauczyciele
wolontariat

cały rok szkolny

Przeciwdziałanie Metody aktywne
wulgaryzmom.
Rozmowy z uczniami
Rozwijanie
umiejętności
werbalizacji uczuć
i panowania nad
emocjami

Przeciwdziałanie
dyskryminacji.
Rozwijanie
empatii i
tolerancji.
Zapobieganie
dyskryminacji
w życiu
społecznym

Kształtowanie
Działalność
szacunku do ludzi, charytatywna,
wrażliwości na
wolontariat szkolny
potrzeby drugiego
człowieka,
prawidłowe
rozumienie
wolności jednostki
oparte na
poszanowaniu
osoby ludzkiej

S
P
O
Ł
E
C
Z
N
A

Rozwój
poszanowania
dziedzictwa
narodowego
i kształtowanie
świadomości
narodowej.
Wskazywanie
autorytetów
i wzorców
moralnych

Świętowanie rocznic
i wydarzeń
patriotycznych, lekcje
wychowawcze na
temat patriotyzmu

opiekun szkolnego zgodnie z planem
Koła Wolontariatu Wolontariatu
– Agata
Ziółkowska

wychowawcy,
zgodnie
nauczyciele
z kalendarzem
odpowiedzialni
imprez szkolnych
za poszczególne
wydarzenia
zgodnie
z harmonogramem
imprez szkolnych

Poznanie dorobku
kulturalnego
Europy, świata,
wykształcenie
postawy tolerancji
i szacunku dla
innych narodów,
kultur, religii

Międzynarodowe
wymiany młodzieży,
lekcje wychowawcze
poświęcone tej
tematyce,
wycieczki

koordynator
zgodnie
programu
z kalendarzem
wymiany –
imprez szkolnych
Ewelina Barabach,
Emilia
Kwiatkowska,
nauczyciele,
wychowawcy

Uczenie
właściwego
pojęcia tolerancji,
odwagi
w reagowaniu na
niesprawiedliwość
, krzywdę
drugiego
człowieka, agresję

Lekcje wychowawcze
poświęcone tej
tematyce, metody
aktywne, zajęcia
integracyjne,
wycieczki, pogadanki
z policją, warsztaty
(psycholog), rozmowy
z uczniami, dyżury
nauczycieli podczas
przerw, monitoring,
akcja „Jak zapobiegać
agresji w środowisku
młodzieży?”

dyrekcja szkoły,
zgodnie z planem
nauczyciele,
pracy
pedagog szkolny, wychowawczej
psycholog
wychowawcy klas

Kształtowanie
przekonania
o społecznym
wymiarze istnienia
osoby ludzkiej,
a także
o społecznym
aspekcie bycia
uczniem szkoły

Omówienie zasad
statutu szkoły
i regulaminów
szkolnych,
lekcje wychowawcze
poświęcone tej
tematyce.

wychowawcy klas wrzesień

Uczenie działania
zespołowego,
tworzenia klimatu
dialogu
i efektywnej
współpracy,
umiejętności
słuchania innych
i rozumienia ich
poglądów.
Uczenie zasad
samorządności
i demokracji

Bieżąca praca
z uczniem na
zajęciach lekcyjnych
Wybory do samorządu
uczniowskiego/wybor
y samorządów
klasowych, bieżąca
kontrola ich
działalności, wybory
Rady Szkoły,
organizacja imprez
klasowych (Dzień
Chłopca, Dzień
Kobiet, wigilia
klasowa), imprez
szkolnych (Otrzęsiny
uczniów klas
pierwszych, Święto
Szkoły)

pedagog szkolny,
wszyscy
nauczyciele
opiekun
samorządu
szkolnego

cały rok szkolny

Kształtowanie
postawy szacunku
wobec środowiska
naturalnego

Akcja plakatowa
„Dzień Ziemi”
Udział w akcjach
charytatywnych na
rzecz zwierząt,
zbiórki surowców
wtórnych, wycieczki
krajoznawcze.

nauczyciele,
wychowawcy

cały rok szkolny

Kształtowanie
aktywnej postawy
wobec przyszłej
pracy zawodowej
oraz wymagań
rynku pracy.
Współpraca
z Urzędem Pracy
oraz innymi
instytucjami
w celu uzyskania
informacji
o sytuacji na
lokalnym rynku
pracy

Zajęcia z doradcą
zawodowym, udział
w Targach Pracy
i Edukacji, Salon
Maturzysty, dni
otwarte Uczelni
Wyższych

pedagog szkolny, zgodnie
nauczyciele
z harmonogramem
przedsiębiorczości
,
doradca
zawodowy,
nauczyciele

Systematyczne
monitorowanie
frekwencji uczniów
na zajęciach
lekcyjnych.

Zwiększenie
współpracy
z rodzicami
w zakresie
kontroli
obowiązku
szkolnego

Pomoc
psychologicznopedagogiczna

Z
D
R
O
W
O
T
N
A

Analiza frekwencji
dyrektor, pedagog,
uczniów
wychowawcy
systematyczne
informowanie
rodziców o absencji
uczniów,
wywiadówki, dni
otwarte, indywidualne pedagog
spotkania z rodzicami
„Kampania
Antywagarowa”

Organizacja pomocy
psychologicznopedagogicznej ze
szczególnym
uwzględnieniem
uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi.

sporządzanie
miesięcznych
zestawień obecności

cały rok szkolny

dyrekcja, pedagog, cały rok szkolny
wychowawcy,
wszyscy
nauczyciele

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
Profilaktyka
nikotynowa.
Wpływ tytoniu na
zdrowie
człowieka,
-przyczyny i
skutki palenia
papierosów, epapierosów

Godziny
wychowawcze,
pogadanki, film,
ankieta,
zajęcia aktywne,
plakaty i gazetki
dotyczące
szkodliwości palenia
tytoniu,
współpraca ze Stacją
SanitarnoEpidemiologiczną
w Strzelinie.
Akcja plakatowa
„Zdrowe odżywianie”.

dyrekcja szkoły,
wychowawcy,
pedagog,
nauczyciele
biologii

cały rok szkolny

luty

Profilaktyka
alkoholowa:
- wpływ alkoholu
na ludzki
organizm,
- konsekwencje
społeczne
alkoholizmu,
- alkohol a
rodzina,
- pomoc osobom
uzależnionym,
- skuteczna
odmowa.

Godziny
wychowawcze,
pogadanki, film,
ankieta,
zajęcia aktywne,
plakaty i gazetki
dotyczące
szkodliwości picia
alkoholu
współpraca ze Stacją
SanitarnoEpidemiologiczną
w Strzelinie.

wychowawcy,
pedagog,
nauczyciele
biologii, terapeuta
uzależnień

cały rok
zgodnie
z możliwościami
finansowymi

Profilaktyka
narkotykowa:
- narkotykuzależnienie,
- mechanizm
uzależnienia,
- przyczyny
sięgania po
narkotyk,
- mity związane z
narkotykami,
- uczenie
skutecznego
odmawianiazachowania
alternatywne,
-konsekwencje
społeczne,
zdrowotne i
psychologiczne
sięgania po
substancje
psychoaktywne.

Spotkanie dla uczniów
i rodziców z terapeutą
z MONAR-u,
-pogadanka,
-zajęcia warsztatowe,
-film,
- indywidualna praca
z uczniem
zagrożonym
uzależnieniem,
- koncerty i spektakle
teatralne o tematyce
profilaktycznej
Akcja plakatowa „Jak
mówić nie
narkotykom,
papierosom,
dopalaczom,
używkom”.

pedagog,
wychowawcy,
nauczyciele
biologii, terapeuta

zgodnie z
harmonogramem
i z możliwościami
finansowymi

Akcja plakatowa –
antynałogowa
Akcja plakatowa
„Dzień bez
papierosa”.

Dopalacze
- wpływ
zażywania
„dopalaczy” na
organizm młodego
człowieka
- Kampania
antydopalaczowa

Pogadanki,
wychowawcy,
spotkanie dla uczniów pedagog,
i rodziców ze
terapeuta
specjalistami z zakresu
uzależnień,
policjantami z KPP,
- szkolenie rady
pedagogicznej,
-film,
- udział w konkursieszkoła wolna od
dopalaczy

zgodnie z harmonogramem
i możliwościami
finansowymi

Uzależnienia od
Internetu, gier
komputerowych,
telefonów
komórkowych,
telewizji.

Instalacja na
szkolnych
komputerach
programów
blokujących dostęp do
niebezpiecznych stron,
- pogadanki, spotkania
ze specjalistami, z
policjantami z KPP
- film
- indywidualna praca z
uczniem zagrożonym
uzależnieniem,
- pedagogizacja
rodziców w ramach
rozmów
indywidualnych lub
zebrań dla rodziców.
Organizacja „Dnia
bezpieczeństwa
cyfrowego”.
Akcja plakatowa
„Dzień bez telefonu”.

cały rok,
wg kalendarza
działań

nauczyciele
informatyki,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Cyberprzemoc
(ang.
cyberbullying) przemoc z
użyciem
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych.
(nękanie,
straszenie,
szantażowanie z
użyciem sieci,
publikowanie w
Internecie lub
rozsyłanie np. przy
użyciu telefonu
komórkowego
ośmieszających,
kompromitujących
informacji, zdjęć,
filmów,
podszywanie się w
sieci pod cudzą
tożsamość.)

Godziny
wychowawcze,
pogadanki,
-spotkania ze
specjalistami, z
policjantami z KPP
- film
- akcje plakatowe:
„Dzień
bezpieczeństwa
cyfrowego”.

Nauczyciele
informatyki,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog

cały rok

luty

WALKA ZE STRESEM
Przeciwdziałanie
stresowi:
- określenie istoty
stresu,
- przyczyny stresu,
- wpływ stresu na
organizm
człowieka.

Pogadanka,
wychowawcy,
- zajęcia aktywne,
pedagog,
- film,
psycholog
- indywidualne
poradnictwo i pomoc
psychologicznopedagogiczna,
- współpraca ze Stacją
SanitarnoEpidemiologiczną
oraz Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną.
ZDROWY TRYB ŻYCIA

marzec/kwiecień

Promocja
zdrowego stylu
życia

Dzień Sportu, zajęcia
o zdrowym stylu
odżywiania się oraz
znaczenia ruchu w
życiu człowieka:
- pogadanki,
- godziny
wychowawcze,
- wycieczki, wyjazdy
- oferta zajęć
pozalekcyjnych

wychowawcy,
nauczyciele
biologii,
wychowania
fizycznego,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny

Profilaktyka
zaburzeń
odżywiania

Pogadanka, rozmowy
indywidualne, film
- współpraca z
Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną
(psycholog).

pielęgniarka
pedagog,
psycholog,
wychowawcy

cały rok szkolny

nauczyciele
biologii

czerwiec

Nauczyciele
biologii

cały rok szkolny

wychowawcy,
pedagog,
Nauczyciele
biologii

grudzień

Akcja „Jak jeść, żeby
nie tyć”.
Pogadanka, zajęcia
Profilaktyka
warsztatowe, lekcje
nowotworowa
- realizacja
biologii
programu
„Wybierz życie.
Pierwszy Krok
- Realizacja
ogólnopolskiego
programu
„Profilaktyka
czerniaka”

Profilaktyka
HIV/AIDS

Pogadanka, zajęcia
warsztatowe, film.
- udostępnianie
broszur, ulotek na ten
temat, współpraca ze
Stacją SanitarnoEpidemiologiczną
- przygotowanie do
konkursu wiedzy o
HIV
i AIDS

ROZDZIAŁ X
EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacji będzie podlegać:
–

praktyczność i użyteczność programu

–

atrakcyjność programu dla ucznia

–

skuteczność (czy stosowane metody są skuteczne)

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu
wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2) analizę dokumentacji,
3) przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) rozmowy z rodzicami,
5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds.
ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora.

Program opracowany przez zespół w składzie:

Magdalena Kwiatkowska-Kłys
Agata Ziółkowska

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie w dniu
…………r.

