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I  WPROWADZENIE 

Wychowanie – jest to wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci  i 

młodzieży. 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania która 

obejmuje równolegle trzy obszary działania: 

     - wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu ( czyli budowanie odporności i konstruktywnej 

zaradności), 

     - ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i 

dezorganizują zdrowy styl życia, 

     - inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia. 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów a także potrzeb lokalnego środowiska. Obejmuje wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

W celu dostosowania go do bieżących problemów przeprowadzono diagnozę środowiska 

szkolnego. Diagnozę opracowano w oparciu o analizę: 

- rozmów z uczniami, wychowawcami i rodzicami, 

- wyników badań ankietowych, 

- obserwacji zachowań uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, na korytarzach 

w czasie przerw, 

- dokumentacji szkolnej ( m.in. dokumentacji pedagoga szkolnego, dzienników lekcyjnych, 

dokumentacji Zespołu Wychowawców Klasowych), 

1. Lekceważący stosunek uczniów do obowiązków szkolnych przejawiający się m.in. niską 

frekwencją młodzieży na zajęciach, opuszczaniem pojedynczych lekcji i spóźnieniami. 

2. Zachowania agresywne wśród uczniów. Największy problem stanowi agresja słowna 

(wyśmiewanie się niektórych uczniów ze swoich kolegów, poniżanie, używanie wulgarnych 

słów). Przemoc fizyczna występuje znacznie rzadziej przybierając formę drobnych bójek 

miedzy uczniami. 

3. Zdeprecjonowanie się niektórych wartości, które są filarowe w kształtowaniu właściwego 

kręgosłupa moralnego człowieka. 
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4. Eksperymentowanie z różnego rodzaju używkami. W badaniach ankietowych pojawiają się 

informacje świadczące o kontakcie uczniów z substancjami psychoaktywnymi. Na podstawie 

obserwacji i rozmów z uczniami można stwierdzić, że młodzież pali. 

5. Niska kultura języka 

6. Zaburzenia emocjonalne, nerwice oraz mała odporność młodzieży na stres. Problemy te 

stają się coraz bardziej powszechne co nie wpływa korzystnie na wyniki w nauce. 

7. Nieprawidłowe środowisko rodzinne oraz niewystarczająca współpraca rodziców ze 

szkołą. Trudno podać dokładną liczbę uczniów wychowujących się w niewłaściwych 

warunkach, gdyż uczniowie nie zawsze przyznają się do takich problemów. Najwięcej 

przypadków stanowi trudna sytuacja materialna i społeczna. Rodzice niektórych uczniów 

pracują za granicą i w efekcie nie interesują się problemami swojego dziecka. 

 

Wiele wyżej wymienionych problemów jest trudnych do zniwelowania. Celem naszych 

działań wychowawczo profilaktycznych jest wzmacnianie czynników chroniących a 

niwelowanie czynników ryzyka. 

Chcemy, aby w naszej szkole panował klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy 

do tego, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, byli odpowiedzialni, kreatywni, 

kulturalni, empatyczni i potrafili budować podmiotowe relacje z innymi, oparte na szacunku, 

akceptacji i zrozumieniu. 

 

     Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z 

wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

bibliotekarzem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły. Ważnym 

elementem realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych jest stała współpraca z 

rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży. 
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II  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i wychowanie do wartości. 

2. Promocja zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

3. Edukacja informatyczna (rozsądne korzystanie z mediów społecznych, 

bezpieczeństwo w Internecie) 

4. Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów. 

5. Zacieśnianie współpracy z rodzicami. 

6. Edukacja ekologiczna. 

 

 Zaplanowane działania wychowawczo profilaktyczne pomagają nam przygotować 

uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu i zgodnego współżycia z ludźmi. 

Ważne jest aby nasi wychowankowie byli odpowiedzialni, uczciwi, wrażliwi na krzywdę 

innych, kreatywni, kulturalni. Będziemy troszczyć się o to, żeby przestrzegali zasad 

zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom i nie stosowali przemocy w relacjach 

interpersonalnych. Będziemy rozwijać u wychowanków szacunek do kultury i tradycji 

własnego narodu oraz kształtować postawy patriotyczne, prospołeczne i obywatelskie. 

Wartości jakimi się kierujemy to: uczciwość, tolerancja, szacunek, mądrość, 

odpowiedzialność, poczucie własnej godności. 

[Szkoła ma uczyć, ale również wychowywać, kształtować postawy moralne i wskazywać 

właściwa hierarchię wartości. A taka właśnie jest nasza szkoła, istniejąca ponad 90 lat. 

Niezwykle ważne jest dla nas pielęgnowanie i kultywowanie tradycji. Wszyscy, którzy 

tworzą społeczność szkolna potrafią nie tylko razem pracować, uczyć się i bawić, ale 

również znajdować czas na refleksję i wspólną modlitwę] 
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III  OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

 

1. Ustawia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 poz.1082) 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z 

późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 170, 

poz. 1218). 
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z 

późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.). 
6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. 

nr 11, poz. 109, z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z 

późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) . 
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 

1493). 
10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

innych ustaw. 
11. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami )dz. U. 2019 r., poz 

1078) 
12. Rozporządzeniu MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej            
I stopnia Dz. U. 2018 poz. 467 

13. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69). 

14. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i 
placówkach. 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach 
i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
(Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.) 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).  

18. Rozporządzenie MEN z dnia 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 oraz Rozporządzenie MEN 
z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1449 ) 
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19. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i przedszkoli. 

20. Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 
2019 r., poz. 325) 

21. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 
Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – 
sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 
nauczycieli w okresie 04.2000-01.2021) 

 

 

Ponadto treści zawarte w Programie pozostają w zgodzie z: 

- Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej 

- Konwencja o Prawach Dziecka 

- Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 

- Statutem Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie 

- Szkolnym Zestawem Programów Nauczania 
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IV NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych w duchu poszanowania 

wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych. 

2. Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i 

kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania. Respektowanie norm 

społecznych i kulturowych zakorzenionych w chrześcijańskim dziedzictwie narodu 

i ogólnoludzkich wartościach. 

3. Wzmacnianie norm ograniczających zachowania ryzykowne oraz korygowanie 

błędnych przekonań na ich temat. Wykorzystywanie w praktyce wiedzy 

dotyczącej bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem 

oraz zasad bezpieczeństwa w sieci. Zapoznawanie uczniów z zagrożeniami 

bezpieczeństwa i uczenie właściwej reakcji na zagrożenia. Zapobieganie 

zachowaniom agresywnym.Promowanie zdrowego stylu życia. Doskonalenie 

umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych. ( uzależnienia, sekty, 

subkultury, choroby ) i manipulacji polityczno – gospodarczych ( rasizm, 

nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna 

reklama itp. ). Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i 

emocjonalnego. 

4. Rozwijanie szacunku do kultury i dorobku narodowego. Poszerzenie wiedzy na 

temat innych kultur oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych narodowości. Otwieranie się na wartości europejskie. 

Wspieranie rozwoju intelektualnego i upowszechnianie czytelnictwa. 

 

Realizacja celów wychowawczych dokonuje się podczas wszystkich zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i pozalekcyjnych, w działaniach pedagoga oraz w pracy biblioteki szkolnej. 
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V KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

Misja szkoły jest tworzeniem warunków dla harmonijnego rozwoju ucznia; kształtowania 

kwalifikacji zawodowych i umiejętności kluczowych pozwalających na odnalezienie 

satysfakcjonującego miejsca na rynku pracy oraz podjęcia dalszej nauki; wprowadzanie w 

świat wiedzy i wartości potrzebnych do odnalezienia własnej drogi życia w poszanowaniu dla 

tradycji i w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane działania. 

Wizja – ZS im. H. Kołłątaja jest nowoczesną, bezpieczną i przyjazną szkołą dla uczniów, którzy 

pragną wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, 

społecznym, estetycznym i moralnym. Nasza szkoła kształci uczniów sprawnie 

rozpoznających swoje potrzeby edukacyjne i potrafiących czerpać radość z uczenia się przez 

całe życie, wszechstronnie przygotowanych do pracy na dynamicznie zmieniającym się rynku. 

Uczniowie SA wspierani w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań. 

Przygotowujemy  do samodzielnego, mądrego i godnego życia, w którym uczniowie, kierując 

się zasadami moralnymi i respektując zasady współżycia społecznego, potrafią być wzorem 

kultury osobistej, zachować postawę empatii, otwartości i tolerancji oraz szacunku dla 

tradycji narodu i regionu. Nauczyciele są profesjonalistami, posiadają odpowiednią wiedzę, 

umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły. Dostosowują swoje wymagania do 

możliwości ucznia – są nastawieni na rozwój jego zdolności, przy czym ściśle współpracują z 

rodzicami i innymi osobami i instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.  
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VI SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

Szkoła w swojej pracy wychowawczej będzie  dążyć do tego, aby jej absolwenci: 

- potrafili samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, 

- posiadali umiejętności poszukiwania, zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania 

zdobytej wiedzy w praktyce, 

- byli gotowi do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu edukacji lub podjęcia pracy, 

- posiadali umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych zarówno 

w mowie, jak i piśmie, 

- posiadali podstawowa wiedzę z zakresu literatury i nauk społecznych, 

- rozumieli zasady matematyki i posiadali umiejętność stosowania ich w życiu codziennym, 

- potrafili obcować z przyroda i przejawiali dla niej szacunek, 

- byli rozważni i potrafili troszczyć się o zdrowie swoje i innych ludzi, 

- posiadali umiejętność do dokonywania odpowiednich wyborów, 

- potrafili sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi, 

- odznaczali się wysoka kultura osobistą, 

 - umieli zachować własną indywidualność i wyrażać się w sposób akceptowany społecznie, 

- byli wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych ludzi, 

- przestrzegali zasad tolerancji, szanowali inne kultury i religie oraz tradycje, 

- byli otwarci na wartości uniwersalne, 

- potrafili budować pozytywne relacje interpersonalne i współpracować w grupie, 

- posiadali umiejętność asertywnego postępowania i zachowania równowagi psychicznej, 

- potrafili radzić sobie w sytuacjach trudnych, 

- kierowali się poczuciem honoru i odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz za 

drugiego człowieka, 

- korzystali z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyli w ich tworzeniu, 

- posiadali wiedze i przekonanie o tożsamości kulturowej Polski i Europy, 
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- mieli szacunek dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego, 

- przyjmowali postawę patriotyczną, wyrażającą się w stosunku do ojczyzny, regionu, szkoły i 

rodziny, 

- byli przygotowani do świadomego, czynnego udziału w życiu społecznym, 

- szanowali język ojczysty, symbole państwowe i narodowe, 

- odczuwali odpowiedzialność za losy kraju i własna przyszłość, wyrażającą się w szacunku do 

nauki, pracy, w uczciwości, rzetelności, aktywności społecznej i ofiarności, 

- propagowali ideę uczenia się przez całe życie. 
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VII UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY 

- zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami oraz ze statutem szkoły, 

- prowadzenie godzin wychowawczych według ustalonej na dany rok tematyki, zgodnej z 

ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły, 

- diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących 

w klasie, 

- diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów, 

- integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery, 

- troska o zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, 

- udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacji kryzysów, 

- organizowanie (w ramach możliwości) różnych form pomocy dla uczniów, np. pomocy 

koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej, 

- obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowań uczniów, 

- systematyczne analizowanie frekwencji oraz rozliczanie uczniów z nieobecności, 

- utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w 

wychowywaniu dzieci, 

- w szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniami a rodzicami, 

uczniem a nauczycielem, 

- inspirowanie i wspomaganie działań wychowanków, 

- organizowanie sytuacji wychowawczych (imprezy klasowe, wycieczki, wspólne wyjścia do 

kina) dających możliwości integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, 

wdrażania do współdziałania, poszerzania zainteresowań,  

- współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w celu objęcia opieką psychologiczno – 

pedagogiczną uczniów posiadających opinie, orzeczenia lub wymagających wsparcia ze 

względu na stan zdrowia, trudną sytuację społeczną, a także tych uczniów, którzy osiągają 

ponadprzeciętne wyniki w nauce,  

- zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie się uczniów podczas uroczystości szkolnych, 
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ZADANIA NAUCZYCIELI 

- zwracanie uwagi na zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie 

do jego potrzeb i możliwości, 

- zapewnienie równych szans rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

wychowawczych lub opiekuńczych, 

- współpraca z wychowawca lub pedagogiem szkolnym, 

- kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim i dbanie o stałe 

wzbogacanie języka uczniów, 

- stworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – 

komunikacyjnych, 

- współpraca z bibliotekarzem szkolnym w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do 

samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji, 

- wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów, 

- zwracanie uwagi na efektywność kształcenia w zakresie języków obcych, nauk 

przyrodniczych i ścisłych, 

- kształcenie u uczniów umiejętności wykorzystywania wiedzy naukowej do rozwiązywania 

problemów, 

- rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzenie 

środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

- zachęcanie uczniów do brania aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej, 

- kształcenie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu 

takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej 

wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznania, kreatywność, gotowość do 

uczestniczenia w kulturze, podejmowania inicjatyw, 

- zwracanie uwagi na kształtowanie postaw obywatelskich i postaw poszanowania tradycji i 

kultury własnego narodu, 

- rozwijanie postawy wzajemnego szacunku i partnerstwa w kontaktach między 

nauczycielami i uczniami, 

- podejmowanie kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, 

- reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy, 
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- troska o stworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia, poprzez 

dostrzeganie jego podmiotowości, godności, wolności i niepowtarzalności, 

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI: 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

- utrzymywanie czystości pomieszczeń, 

- przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego, 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: 

- szkoła współdziała z rodzicami uczniów w sprawach kształcenia, wychowania oraz 

profilaktyki, 

- w ciągu roku szkolnego organizuje się co najmniej 4 zebrania z rodzicami, poza tym szkoła 

zapewnia możliwość bieżącego uzyskania informacji na temat sytuacji szkolno – 

wychowawczej swoich dzieci, 

- w przypadku gdy rodzice nie wywiązują się z obowiązku utrzymywania kontaktu ze szkołą 

wychowawca klasy, pedagog szkolny oraz Dyrekcja Szkoły starają się telefonicznie lub 

listownie poinformować ich o sytuacji szkolno – wychowawczej danych uczniów, 

- udział rodziców w uroczystościach szkolnych, szczególnie rodziców należących do Trójek 

Klasowych oraz Rady Rodziców, 

- wskazywanie instytucji wspomagających rodziców, ułatwianie zainteresowanym rodzicom 

kontaktów z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, GOPS-em, MOPS-em, poradnią 

uzależnień i innymi poradniami specjalistycznymi, 

- rodzice maja prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i 

moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka, 

- wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą 

wiedzą, doświadczeniem i pomocą, 

- wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa, 
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SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z NASTĘPUJĄCYMI INSTYTUCJAMI: 

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim (z siedzibą w 

Jordanowie), 

2. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, 

3. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej, 

5. Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, 

8. Komisariat Policji w Jordanowie, 

9. Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przemocy w Jordanowie, 

10. Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jordanowie, 
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VIII ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 

1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych 

zachowań 

LP Zadania szkoły Cele Formy realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

1. Stwarzanie 
warunków do 
aktywności 
społecznej w 
celu 
przygotowania 
uczniów do 
świadomego 
uczestnictwa w 
życiu 
społecznym 

Rozwijanie samorządności 
uczniowskiej. 
 
Kształtowanie umiejętności 
działania zespołowego. 
 
Rozwijanie 
demokratycznych form 
współżycia i współdziałania 
uczniów. 
 
Wspieranie współpracy a 
nie rywalizacji pomiędzy 
uczniami. 
 
Kształtowanie postaw 
koleżeńskich i dążenie do 
stworzenia klimatu 
opartego na empatii i 
samopomocy koleżeńskiej. 
 
Kształtowanie 
odpowiednich postaw w 
stosunku do osób chorych, 
niepełnosprawnych, 
starszych i odmiennych 
kulturowo. 
 
Kształtowanie umiejętności 
spostrzegania stereotypów i 
uprzedzeń. 
 
Rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych i empatii. 
 
Zachęcanie do aktywności 
pozalekcyjnej i 
organizowanie czasu 
wolnego uczniów. 
 

Udział uczniów w 
działalności 
Samorządu 
Uczniowskiego i 
innych 
pozytywnych 
formach 
aktywności w 
klasie i szkole 
(wolontariat, Chór 
Belcanto, 
pozalekcyjne 
zajęcia sportowe) 
 
Włączanie się 
uczniów w 
organizowanie 
tradycyjnych 
„Zjazdów 
Absolwentów” 
 
Udział uczniów w 
ustalaniu planów 
pracy 
wychowawczej w 
klasach 
 
Udział uczniów w 
pracy Szkolnego 
Koła Wolontariatu 
 
Włączanie się w 
akcję 
honorowego 
krwiodawstwa 
 
Zajęcia 
psychoedukacyjne 
 
Wycieczki 

Wychowawcy 
 
Opiekunka 
Samorządu 
Uczniowskiego 
 
 
 
 
Opiekunki 
szkolnego koła 
wolontariatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 
Doradcy 
zawodowi 
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Upowszechnianie 
czytelnictwa. 
 
Rozwijanie zainteresowań 
uczniów oraz zachęcanie do 
udziału w konkursach i 
zawodach sportowych. 

Uroczystości 
szkolne 
Imprezy 
integracyjne 
Udział w akcjach 
„Jak nie czytam 
jak czytam” 
Konkursach itp. 
 
Udział w 
olimpiadach, 
konkursach 
Realizacja 
projektów 
przedmiotowych 
 
Reprezentowanie 
szkoły w 
zawodach 
sportowych, 
festiwalach… 
 
Prezentacja 
wyników 
konkursów na 
stronie 
internetowej 
szkoły oraz 
facebooku. 

 
 
 
 
Biblioteka 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 
Opiekunka 
chóru Belcanto 
 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 

2. Motywowanie 
uczniów do 
przestrzegania 
obowiązków 
szkolnych 

Dyscyplinowanie uczniów 
(wzmacnianie zachowań 
pożądanych i niwelowanie 
niepożądanych) 

Systematyczne 
monitorowanie 
frekwencji 
 
Regularne 
rozliczanie 
uczniów z 
nieobecności 
Konsekwentne 
stosowanie kar 
statutowych 
 
Punktualne 
rozpoczynanie i 
kończenie lekcji 

Dyrekcja 
 
Wychowawcy 
 
Nauczyciele 
 
pedagog 
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3. Przekazywanie 
uniwersalnych 
wartości 

Rozwijanie postaw 
prospołecznych i 
obywatelskich w duchu 
poszanowania wartości 
uniwersalnych, 
narodowych, państwowych 
i lokalnych. 
 
Dążenie do uzyskania przez 
uczniów wysokiego 
poziomu kultury osobistej. 
 
Podejmowanie działań na 
rzecz innych osób w celu 
poprawy ich sytuacji. 
 
Kształtowanie tolerancyjnej 
osobowości, wolnej od 
uprzedzeń. 
 
Zrozumienie przez uczniów 
sensu zachowań 
prospołecznych. 
 
Poszerzenie wiedzy na 
temat innych kultur. 
Rozwijanie szacunku dla 
kultury i dorobku 
narodowego oraz otwarcie 
się na wartości europejskie. 
 
Kształtowanie postaw 
prorodzinnych.  
 
Kształtowanie kultury 
wyrażania uczuć w 
kontaktach z innymi ludźmi 
oraz prawidłowych 
poglądów na temat 
seksualności oraz 
odpowiedzialności za 
własne postępowanie. 

Zachęcanie 
młodzieży do 
aktywnego 
uczestnictwa w 
organizowanych 
przez szkołę 
pielgrzymkach, 
uroczystościach o 
charakterze 
religijnym 
(m.in.Mszach Św. 
w intencjach 
zmarłych 
nauczycieli i 
uczniów), 
Wigiliach 
klasowych itp. 
 
Udział w 
rekolekcjach, 
angażowanie się 
w działalność 
wolontariatu i 
inne akcje 
charytatywne 
 
Zajęcia 
psychoedukacyjne 
 
Zajęcia 
wychowania do 
życia w rodzinie 
 
Reprezentowanie 
szkoły w czasie 
uroczystości 
lokalnych 
 
Prowadzenie 
zajęć ukazujących 
wzorce osobowe 
właściwe 
zachowania i 
postawy w 
literaturze, 
filmie… 

Ksiądz i 
katecheci 
 
Nauczyciele 
 
Wychowawcy 
 
Opiekunki 
szkolnego koła 
wolontariatu 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 
Nauczyciele 
wychowania do 
życia w rodzinie 



18 
 

4. Kształtowanie 
więzi z krajem 
ojczystym. 
Szacunek dla 
dziedzictwa 
narodowego 
oraz innych 
kultur 

Zapoznanie uczniów z 
historią, tradycją i kulturą 
własnego narodu oraz 
kreowanie postaw 
patriotycznych 
przejawiających się w 
poczuciu przynależności do 
własnego narodu. 
 
Uświadomienie roli i 
wartości „małej ojczyzny” w 
życiu każdego człowieka. 
 
Rozwijanie i pogłębianie 
poczucia odpowiedzialności 
za własne działania w 
regionie. 
 
Uświadomienie uczniom 
historycznych i kulturowych 
powiązań Polski z Europą. 
 
Rozwijanie postaw 
tolerancji oraz eliminowanie 
stereotypów w myśleniu o 
innych narodach. 

Podejmowanie 
działań 
związanych z 
poznawaniem 
przez uczniów 
miejsc ważnych 
dla pamięci 
narodowej, a 
także obchodami 
najważniejszych 
świąt narodowych 
i kultywowaniem 
symboli 
państwowych. 
 
Percepcja sztuk 
teatralnych i 
koncertów. 
 
Pogadanki, 
spotkania z 
ciekawymi ludźmi, 
współpraca z IPN-
em. 
 
Dokonywanie 
analizy postaw, 
wartości, norm 
społecznych, 
przekonań i 
czynników, które 
wpływają na 
zachowanie. 

Wychowawcy 
 
Nauczyciele 
historii, WOS-u, 
języka 
polskiego,  
 
Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
 
Ksiądz, 
katecheci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 

5. Wyrównywanie 
braków 
kulturowych 

Wprowadzenie w 
dziedzictwo kultury. 
 
Kultywowanie tradycji 
szkolnych. 
 
Kształtowanie zachowań 
opartych na zasadach 
dobrego wychowania. 
 
Kulturalne zachowanie się w 
miejscach Pamięci 
Narodowej, Kościele… 
 

Percepcja 
wartościowych 
filmów, sztuk 
teatralnych, 
wystaw. 
 
Prowadzenie 
kroniki szkolnej. 
 
Udział w 
uroczystościach i 
imprezach 
organizowanych 
przez Samorząd. 

Bibliotekarz 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
Nauczyciele 
języka polskiego 
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Kontynuowanie kształcenia 
umiejętności posługiwania 
się językiem polskim, w tym 
dbałość o wzbogacenie 
słownictwa uczniów. 
 
Kształtowanie umiejętności 
skutecznego 
komunikowania się w 
językach obcych, zarówno w 
mowie jak i w piśmie. 

 
Pogadanki. 
 
Propagowanie 
czytelnictwa, 
konkursy, 
olimpiady. 
 
Wymiana. 

 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
języków obcych 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiększenie 
współpracy z 
rodzicami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integracja podejmowanych 
działań wychowawczo – 
profilaktycznych przez 
szkołę i rodziców. 
 
Poszerzenie wiedzy 
rodziców na temat 
prawidłowości rozwoju i 
zaburzeń zdrowia 
psychicznego młodzieży, 
rozpoznawanie wczesnych 
objawów używania środków 
odurzających, a także 
suplementów diety i leków 
w celach innych niż 
medyczne oraz 
postępowania w tego typu 
przypadkach.Przekazywanie 
informacji o instytucjach 
udzielających pomoc i 
wsparcie w trudnych 
sytuacjach. 
 
Ustalenie stałych dyżurów 
nauczycieli przeznaczonych 
na systematyczne spotkania 
z rodzicami, których celem 
byłoby wspólne 
rozwiązywanie problemów 
wychowawczych i 
profilaktyka. 
 
Włączenie rodziców do 
pracy związanej z realizacją 
zadań wychowawczo - 
profilaktycznych. 

Zapoznanie 
rodziców z 
Programem 
Wychowawczo – 
Profilaktycznym, 
Statutem oraz 
innymi 
dokumentami 
Prawa Szkolnego. 
 
Pedagogizacja 
rodziców (w 
zależności od 
potrzeb) 
przekazywanie 
informacji w 
czasie zebrań, 
indywidualnych 
spotkań lub w 
formie ulotek. 
 
Harmonogram 
dyżurów. 
 
Udział rodziców w 
tworzeniu 
Programu 
Wychowawczo – 
Profilaktycznego i 
innych 
dokumentów 
szkolnych. 
 
Wychowawcy 
konsultują z 
rodzicami ich 

Dyrekcja 
 
Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy  
 
Pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja 
 
Wychowawcy 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wspieranie rodziców w 
rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i 
dydaktycznych. 
 
Podejmowanie działań 
wspierających rodziców w 
pokonywaniu negatywnych 
skutków epidemii. 

oczekiwania 
dotyczące pracy 
wychowawczej i 
profilaktycznej. 
 
Udział rodziców w 
uroczystościach 
klasowych i 
szkolnych. 
 
Stwarzanie 
przyjemnej i 
życzliwej 
atmosfery 
podczas spotkań z 
rodzicami. 
 
Indywidualne 
rozmowy z 
rodzicami. 
 
 

 
Pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 
Dyrekcja 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 
Pedagog 

 

2. Wychowanie prozdrowotne 

 

LP Zadania szkoły Cele Formy realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kształtowanie 
postaw 
prozdrowotnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekazywanie wiedzy 
dotyczącej racjonalnego 
odżywiania, zaburzeń 
odżywiania, szkodliwego 
wpływu palenia papierosów 
na organizm oraz zażywania 
środków odurzających 
(m.in. alkoholu, 
narkotyków, dopalaczy) 
 
Budowanie świadomości 
czerniaka oraz budowanie 
odpowiedzialnych 
zachowań oraz 
prozdrowotnych postaw 
wśród młodzieży. 
Upowszechnianie wśród 
młodzieży wiedzy na temat 

Realizowanie 
programów 
profilaktycznych. 
 
„ARS – czyli jak 
dbać o miłość”. 
 
 
 
 
 
„Znamię? Znam 
je!” 
 
 
„Podstępne 
WZW” 
 

Pedagog 
 
Wychowawcy 
 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, EDB, 
biologii 
 
Pielęgniarka 
szkolna 
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2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspieranie 
uczniów po 
okresie  
 

wirusowego zapalenia 
wątroby typu B i C. 
 
Przekazywanie informacji 
dotyczącej m.in. wpływu 
sportu na organizm. 
 
Przekazywanie informacji 
dotyczących właściwego 
gospodarowania czasem 
wolnym oraz stwarzanie 
warunków do 
interesującego spędzania 
czasu wolnego od zajęć 
szkolnych (organizowanie 
wycieczek, umożliwianie 
rozwijania swoich 
zainteresowań w 
działających w szkole kołach 
zainteresowań np. Chórze 
Bel Canto, kole teatralnym). 
 
 
 
Informowanie uczniów o 
zasadach BHP dotyczących 
poruszania się po drogach i 
aktywnego wypoczynku w 
czasie wakacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niwelowanie skutków 
covidowych. 

„Profilaktyka 
czerniaka” 
 
 
„Wybierz życie – 
pierwszy krok”. 
 
 
Włączanie się 
szkoły w 
obchody 
Światowego Dnia 
Zdrowia, 
Światowego Dnia 
Rzucania Palenia, 
Światowego Dnia 
Aids. 
 
Współpraca z 
Powiatową 
Stacją Sanitarno - 
Epidemiologiczną 
w Suchej 
Beskidzkiej. 
 
Pogadanki na 
godzinach z 
wychowawcą i 
spotkaniach z 
pedagogiem. 
 
Zajęcia sportowe 
pozalekcyjne. 
 
Współpraca z 
Poradnią 
Psychologiczno -  
Pedagogiczną w 
Makowie 
Podhalańskim z 
siedziba w 
Jordanowie.  
 
Pogadanki. 
 
Projekcja filmów 
edukacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 
Nauczyciele EDB 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
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zdalnego 
nauczania. 

Powrót do pełnej 
sprawności 
fizycznej. 
Wsparcie 
psychologiczno – 
pedagogiczne. 
Pomoc w 
uzupełnieniu 
wiedzy i 
zaległości. 
 
 
 
 

Wychowawcy 
Pedagog szkolny 
 
Nauczyciele 
przedmiotowi 

 

3. Edukacja ekologiczna 

 

LP Zadania szkoły Cele Formy realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

1. Kształtowanie 
postaw 
proekologicznych 

Uwrażliwienie uczniów na 
związek degradacji 
środowiska naturalnego ze 
zdrowiem ludzi. 
 
Kreowanie postaw 
przejawiających się m.in. w 
sprzeciwie wobec działań 
charakteryzujących się 
nadmierną eksploatacją 
zasobów naturalnych, 
współdziałaniem ludzi na 
rzecz ochrony środowiska. 

Udział uczniów 
w akcjach: 
Sprzątanie 
Świata, zbiórka 
surowców 
wtórnych, 
porządkowanie 
terenu wokół 
szkoły, droga 
między szkołą a 
budynkiem 
internatu, w 
ramach godzin z 
wychowawcą. 
 
Udział uczniów 
w konkursach 
ekologicznych. 

Wychowawcy 
 
Nauczyciele 
biologii, 
geografii 
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4. Profilaktyka zagrożeń 

 

LP Zadania szkoły Cele Formy realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

1. Zapobieganie 
patologiom 
społecznym 
m.in. agresji, 
autoagresji, 
przemocy, 
uzależnieniom, 
wstępowaniu do 
sekt i innych 
grup 
destrukcyjnych 

Wspieranie wszystkich 
uczniów w 
prawidłowym rozwoju i 
zdrowym stylu życia 
oraz podejmowanie 
działań, których celem 
jest ograniczenie 
zachowań ryzykownych 
niezależnie od poziomu 
ryzyka używania przez 
nich środków 
odurzających, 
substancji 
psychoaktywnych, 
środków zastępczych i 
nowych substancji 
psychoaktywnych - 
dopalaczy 
/profilaktyka 
uniwersalna/. 
 
Wspieranie uczniów i 
wychowanków którzy 
ze względu na swoją 
sytuację rodzinną, 
środowiskową lub 
uwarunkowania 
biologiczne są w 
wyższym stopniu 
narażeni na rozwój 
zachowań ryzykownych 
- /profilaktyka 
selektywna/. 
 
Wspieranie uczniów u 
których rozpoznano 
wczesne objawy 
używania środków i 
substancji 
psychoaktywnych lub 
występowanie innych 
zachowań ryzykownych, 

Realizacja 
programów 
profilaktycznych 
finansowanych 
przez Komisję 
Profilaktyki i 
Rozwoju 
Problemów 
Alkoholowych w 
Jordanowie. 
 
Realizacja 
programów: 
„ARS –czyli jak dbać 
o miłość”. 
 
„Stres pod 
kontrolą”. 
 
Pogadanki na 
godzinach z 
wychowawcą i 
spotkaniach z 
pedagogiem. 
 
Spotkanie z 
przedstawicielami 
Policji. 
 
Współpraca z 
Poradnią 
Psychologiczno -  
Pedagogiczną w 
Makowie 
Podhalańskim, z 
kuratorami 
sądowymi i 
asystentami 
rodzinnymi. 
 
Indywidualna 
opieka nad uczniami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 
Wychowawcy 
 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego i EDB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 
Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 
Opiekunki 
szkolnego koła 
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które nie zostały 
zdiagnozowane jako 
zaburzenia lub choroby 
wymagające leczenia - 
/profilaktyka 
wskazująca/. 
 
Otoczenie uczniów 
zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym i 
przejawiających 
zachowania 
autoagresywne 
szczególną opieką i 
pomocą. 
 
Konsekwentne 
stosowanie kar 
przewidzianych za 
przekroczenie 
regulaminu szkolnego. 
 
 

wymagającymi 
wsparcia. 
 
Udzielanie pomocy 
materialnej 
 
Stała współpraca z 
rodzicami 
 
Współpraca z 
kuratorami 
sądowymi, P.C.P.R 
Zespół Interwencji 
Kryzysowej w 
Suchej 
 
Zespołem 
Interdyscyplinarnym 
d.s. Przemocy w 
Jordanowie 
 
Poradnią 
Psychologii 
Klinicznej w Z.O.Z. w 
Suchej Beskidzkiej 
oraz K.P. i R.P.A w 
Jordanowie 
 
Indywidualna 
opieka pedagoga i 
wychowawcy ( 
rozmowy 
wspierające i 
pomoc) 
 
Kształtowanie i 
wzmacnianie norm 
przeciw używaniu 
środków i substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów, a 
także norm 
przeciwnych 
podejmowaniu 
innych zachowań 
ryzykownych – 
angażowanie 

wolontariatu 
 
Wychowawcy 
 
 
 
Pedagog 
 
Wychowawcy 
 
Dyrekcja 
 
Rodzice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 
Wychowawcy 
 
Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
 
Opiekunki 
Szkolnego Koła 
Wolontariatu 
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uczniów w 
pozytywne formy 
aktywności w klasie 
i szkole 
 
Prowadzenie 
rozmów 
profilaktyczno – 
ostrzegawczych z 
rodzicami uczniów 
sprawiających 
problemy 
wychowawcze 
 
Regulamin kar 
statutowych 

 
 
Wychowawcy 
 
Pedagog 
 
 
 
 
 
Dyrekcja 
 
wychowawcy 
 
 

2. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
uczniom w 
szkole 

Przeciwdziałanie agresji 
w szkole. Ochrona 
przed fizyczna i 
psychiczna przemocą 
(m.in. skierowana na 
młodszych uczniów) 
 
Eliminowanie zagrożeń 
związanych z 
podejmowaniem przez 
uczniów zachowań 
ryzykownych 
 
Kształtowanie postaw 
akceptujących 
różnorodność 
 
Zdiagnozowanie 
potrzeb i problemów 
młodzieży 
 
Szczególna opieka nad 
uczennicami w ciąży 
 
Opieka nad uczniami, 
których rodzice pracują 
za granica 
 
Indywidualna opieka 
nad uczniami z rodzin 
dysfunkcyjnych 

Programy 
profilaktyczne 
 
Pogadanki 
 
Zagospodarowanie 
czasu wolnego 
(zajęcia 
pozalekcyjne) 
 
Dyżury nauczycieli 
w czasie przerw, 
przed lekcjami 
 
Konsekwentne 
przestrzeganie 
prawa szkolnego 
 
Analiza 
dokumentów, 
rozmowy 
indywidualne z 
uczniami i rodzicami 
 
Współpraca z P.P.P. 
w Makowie 
Podhalańskim z 
siedziba w 
Jordanowie 
 
Rozwijanie 
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Doskonalenie 
umiejętności 
wychowawczych 
wszystkich 
pracowników szkoły 
 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz 
przerw (odpoczynku) 
między zajęciami 
 
Eliminowanie zagrożeń 
pożarowych 

kompetencji 
wychowawczych i 
profilaktycznych 
nauczycieli 
 
Doskonalenie 
komunikacji 
pomiędzy uczniem a 
nauczycielem 
 
Budowanie klimatu 
bezpieczeństwa, 
szacunku, 
otwartego dialogu i 
porozumienia 
pomiędzy 
nauczycielami, 
pracownikami 
szkoły, uczniami i 
rodzicami 
 
 
 
Dążenie do 
dokładnego 
poznania przez 
wychowawcę 
indywidualnych 
cech i problemów 
każdego 
wychowanka 
 
Zapoznanie uczniów 
z przepisami BHP i 
drogami ewakuacji 
w szkole 

3. Edukacja 
informatyczna 

Kształtowanie 
umiejętności 
bezpiecznego 
korzystania z mediów 
społecznościowych 
 
Przeciwdziałanie 
cyberprzemocy 

Przekazywanie 
wiedzy dotyczącej 
roztropnego 
posługiwania się 
komputerem i jego 
oprogramowaniem 
oraz zasad 
bezpieczeństwa w 
sieci 

Nauczyciele 
informatyki 
 
Wychowawcy 
 
Pedagog 

4. Pomoc 
psychologiczno – 

Udzielanie pomocy i 
wsparcia w celu 

Rozmowy z 
pedagogiem 

Pedagog 
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pedagogiczna 
młodzieży 

eliminowania napięć 
psychicznych, depresji i 
kryzysów 
addescencyjnych 
 
Przekazywanie wiedzy 
dotyczącej radzenia 
sobie w sytuacjach 
trudnych 
 
Otoczenie opieka 
psychologiczno-
pedagogiczną uczniów 
posiadających opinie, 
orzeczenia lub 
wymagających wsparcie 
ze względu na trudna 
sytuację społeczną i 
materialną, problemy 
zdrowotne, a także tych 
uczniów którzy osiągają 
ponadprzeciętne wyniki 
w nauce 

 
Współpraca z P.P.P. 
w Makowie 
Podhalańskim orza 
Zespołem 
Interwencji 
Kryzysowej w 
Suchej Beskidzkiej 
 
Indywidualna 
opieka, pomoc 
materialna 
 
/zasady udzielania 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej/ 

Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca 
Zespołu 
Wychowawców 
Klasowych 

5. Pomoc w 
budowaniu przez 
ucznia 
pozytywnej 
samooceny 

Traktowanie uczniów z 
szacunków 
 
Stwarzanie sytuacji 
sprzyjających 
odnoszeniu sukcesów 
przez uczniów 
 
Przekazywanie wiedzy 
służącej osobistemu 
rozwojowi i integracji z 
grupą rówieśników 
 
Kształtowanie 
sprawnego 
posługiwania się 
nowoczesnymi 
technologiami 
informacyjno – 
komunikacyjnymi 
 
Kształtowanie 
umiejętności 
komunikowania się w 

W interakcjach z 
młodzieżą nie może 
być miejsca na 
upokorzenie, 
ironizowanie, 
poniżenie, 
ośmieszanie w 
obecności całej 
klasy 
 
Motywujący system 
oceniania 
 
Dostrzeganie 
drobnych postępów 
i osiągnięć 
 
Empatyczne 
wsparcie w sytuacji 
kryzysowej 
 
Obserwowanie i 
pomaganie w 
przypadku trudności 

Wszyscy 
nauczyciele i 
pracownicy szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
Pedagog  
 
Wychowawcy 
 
 
Nauczyciele 
informatyki 
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języku ojczystym i w 
językach obcych 
 
Przygotowanie do 
wyboru drogi dalszego 
kształcenia oraz wejścia 
na rynek pracy 
 
 

w kontaktach 
społecznych 
 
Współpraca z 
Uczelniami 
wyższymi 
/zapoznanie z 
ofertą/ 
 
Zapoznanie z 
sytuacją na rynku 
pracy w naszym 
regionie 
 
 

 
 
Doradcy 
zawodowi 
 
Wychowawcy 
 

6. Wsparcie i 
ukierunkowanie 
w zaplanowaniu i 
wyborze  
właściwego 
zawodu 

Kształtowanie oraz 
doskonalenie 
umiejętności 
psychologicznych 
sprzyjających 
sprawnemu poruszaniu 
się po rynku pracy 
 
Kształtowanie postaw: 
przedsiębiorczość, 
kreatywność 

Zajęcia uczące 
umiejętności 
redagowania 
dokumentów 
aplikacyjnych (CV, 
list motywacyjny) 

Nauczyciele 
przedsiębiorczości 
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IXSPOSOBY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWACZO – 
PROFILAKTYCZNEGO 

Ewaluacja programu możliwa będzie poprzez:  badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na 
zebraniach samorządu szkolnego, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wypowiedzi 
uczniów, obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga 
szkolnego, uczniów, rodziców, pracowników szkoły. ankiety dla uczniów, rodziców i 
nauczycieli, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi, 
dokumenty w teczkach wychowawczych, analiza wyników pracy zespołów: przedmiotowych, 
wychowawczych, wnioski do dalszej pracy pedagoga szkolnego. 

  

Ewaluacji programu  wychowawczego podlegają co roku: 

– plany pracy wychowawczej wychowawcy klasowego i ich realizacja, 

– współpraca z rodzicami (tematyka zebrań i frekwencja, rozmowy indywidualne, informacje 
o postępach uczniów i działaniu szkoły), 

– organizacja i przebieg imprez i uroczystości szkolnych, 

– organizacja, cele wycieczek szkolnych (karty wycieczek, wpisy do e-dziennika) 

– organizacja zajęć pozalekcyjnych (plany pracy, e-dzienniki), 

– współpraca z różnymi instytucjami, 

– realizacja zadań pedagoga szkolnego (sprawozdanie z planu pracy) 

– pozytywne i negatywne zachowania uczniów na lekcjach, zajęciach, przerwach i 
uroczystościach, 

– działania podjęte wobec uczniów sprawiających trudności dydaktyczno – wychowawcze. 
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X USTALENIA KOŃCOWE 

     Za realizację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są 

wszyscy pracownicy Szkoły. Program może być modyfikowany w trakcie realizacji. Podlega 

on monitorowaniu i ewaluacji.  

Zasady obowiązujące w szkole w okresie pandemii COVID 19 : 

- zachowanie dystansu społecznego, 

- ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania w szkole osób z zewnątrz, 

- osłona nosa i ust oraz dezynfekcja rąk przez osoby z zewnątrz (rodziców/ opiekunów),  

   lub noszenie rękawiczek jednorazowych, 

- dezynfekcja rąk, osłona nosa i ust w przestrzeniach wspólnych przez uczniów  

  i pracowników szkoły, 

- wietrzenie sal, części wspólnych (korytarzy), co najmniej raz na godzinę,  

- wietrzenie ww. pomieszczeń w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, 

- przeprowadzanie egzaminów w warunkach rekomendowanych przez Głównego Inspektora  

  Sanitarnego i Ministra Zdrowia, w sposób możliwie najbardziej bezpieczny, 

- otoczenie indywidualną opieką uczniów przewlekle chorych(oraz uczennice w ciąży) 

  i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami m.in. w zakresie możliwości ubiegania się  

  uczniów o formę nauczania indywidualnego, 

- w razie potrzeby wdrożenie kształcenia na odległość poprzez platformę Microsoft Teams, 

- zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w czasie nauczania zdalnego 

  ( rozmowy telefoniczne, kontakt mailowy oraz poprzez  platformę Microsoft Teams 

 pedagoga szkolnego  z uczniami i rodzicami- mające na celu m.in. podtrzymanie 

 pozytywnych relacji, radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, 

 śmiercią lub chorobą  rodzica, depresją, brakiem kontaktu z rówieśnikami itp.), 

- reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, np. przygnębienie, myśli suicydalne oraz  

 informowanie o instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy w tym zakresie, 

- udostępnianie filmików i materiałów psychoedukacyjnych, dotyczących profilaktyki 

uzależnień, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, 

- wspieranie uczniów – niwelowanie skutków COVIDOWYCH. 
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