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I. Podstawy prawne: 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i 

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 

poz.1249)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz.1249)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 

poz. 1643) 

 Karta Nauczyciela 

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 

 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich 

 

 

 

II. Cele Programu: 

Program wychowawczo – profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia w 

szkole i skierowany do wszystkich uczniów liceum. Stanowi integralną część procesu edukacyjnego 

szkoły. Jego główne cele i zadania są opracowywane w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności 

szkolnej i coroczną ewaluację. Realizowany w klasach I - IV za pomocą różnych form działań 



indywidualnych i grupowych przez wszystkich nauczycieli, wychowawców klas, dyrekcję szkoły, 

zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych pracowników szkoły. Określone treści 

przekazywane są podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć 

pozalekcyjnych, wydarzeń, wycieczek, uroczystości oraz spotkań. Program jest otwarty i może ulegać 

modyfikacji. Stanowi wykładnię do konstruowania przez wychowawców klasowych planów pracy 

wychowawczej 

 

 

III. Misja szkoły: 

 

Twój rozwój jest naszym celem. 

 

Istniejemy po to, aby w atmosferze wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, uczciwości i 

kreatywności prowadzić naszych wychowanków do dojrzałości intelektualnej, moralnej i społecznej, 

do poznania samego siebie oraz pełnego wykorzystania swoich możliwości. Wychowujemy młodzież 

w poszanowaniu dobra, prawdy, piękna i wolności. Żyjąc w społeczeństwie demokratycznym, 

opartym na respektowaniu praw człowieka, traktujemy podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Aktywnie przeciwdziałamy agresji i przemocy, wpajamy zasady zdrowego i bezpiecznego stylu życia, 

kształtujemy postawy obywatelskie. Staramy się ściśle współpracować z rodzicami wychowanków. 

Jesteśmy szkołą znaną w regionie, kształcącą młodzież według autorskich, sprawdzonych już 

programów i wzorów, nastawioną na osiąganie wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. 

Czujemy się za ucznia w pełni odpowiedzialni. Wspieramy jego indywidualny rozwój.  

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, stwarzamy warunki do 

rozwijania zainteresowań, przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych, ale jednocześnie ukazujemy 

piękne i szlachetne tradycje szkoły, wybitnych ludzi, którzy tworzyli jej historię. 

Systematycznie poszerzamy ofertę edukacyjną, m. in. współpracując z uczelniami wyższymi. 

Nasi nauczyciele imponują wiedzą merytoryczną i pedagogiczną, stosują nowoczesne metody pracy z 

uczniem, przygotowując go do dorosłego życia w ciągle zmieniającym się świecie. Niezbędnym 

elementem działań szkoły jest wychowanie przez wartość. Nasi uczniowie poznają, czym są praca, 

tolerancja i odpowiedzialność. Uczą się szacunku dla siebie i bliźniego, a także wrażliwości i 

otwartości na potrzeby innych. W szkole mogą się czuć bezpieczni. Są w pełni akceptowani oraz 

doceniani. 

Podstawą naszego działania jest zgodne współistnienie trzech stanów: uczniów, rodziców i 

nauczycieli. Wspólnie tworzymy dobrą szkołę potrzebną naszemu miastu. 

 

 

 



 

IV. Wizja szkoły: 

 

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy. 

 

Chcemy być placówką o dobrej reputacji, nowoczesną, dobrze wyposażoną z profesjonalną i 

ciągle doskonaląca się kadrą właściwie przygotowującą uczniów do czekających ich w życiu 

egzaminów i prób. Pragniemy, by wszyscy, którzy składają się na społeczność I LO, to jest 

nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, czuli satysfakcję wynikającą z faktu, że do niej należą. Naszym 

celem jest również, by absolwenci utożsamiali się ze szkołą i byli dumni, że ją ukończyli. Chcemy 

stworzyć wspólnotę wspierających się ludzi, którym satysfakcję przynosi fakt, iż ważny etap ich życia 

związany był z nasza szkołą. 

 

V. Oczekiwany model absolwenta: 

 

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego jest: 

 wyposażony jest w wiedzę niezbędną̨ do podjęcia studiów 

 posługuje się̨ więcej niż̇ jednym jeżykiem obcym 

 elastyczny wobec zmian i wyzwań́ świata 

 otwarty na inne kultury i światopoglądy 

 gotowy do ciągłego samorozwoju i nauki 

 angażuje się̨ w pomoc na rzecz innych 

 identyfikuje się̨ ze swoją szkoła, miejscem zamieszkania, krajem 

 nie ulega szkodliwym nałogom 

 nieobojętny wobec wszelkich przejawów zła 

 przygotowany do dalszego etapu kształcenia i wyboru drogi zawodowej 

 ma wysokie aspiracje edukacyjne, dąży do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji 

 jest kreatywny, umie łączyć teorię z praktyką 

 jest świadomym uczestnikiem życia społecznego, obywatelskiego, kulturalnego 

 szanuje tradycję 

 wrażliwy, szanuje drugiego człowieka, umie właściwie hierarchizować wartości 

 dba o zdrowie własne i środowisko naturalne 

 umie współpracować w zespole. 

 

VI. Cele programu wychowawczo – profilaktycznego: 

 

Wszechstronny rozwój ucznia w poszczególnych sferach:  



 

 

INTELEKTUALNEJ EMOCJONALNEJ SPOŁECZNEJ AKSJOLOGICZNEJ 

 budzenie ciekawości poznawczej 

i rozwijanie umiejętności 

twórczego, konstruktywnego 

i krytycznego myślenia,  

 doskonalenie umiejętności 

korzystania ze źródeł informacji,  

 kształtowanie kreatywności 

i otwartości na wiedzę, 

 wyrabianie kompetencji 

krytycznych i twórczych, 

  uczenie samodzielnego 

konstruowania wiedzy, 

 poznanie różnych stylów uczenia 

się̨, 

 wyrabianie postawy 

odpowiedzialności za proces 

własnego kształcenia, 

  

 kształtowanie umiejętności 

akceptacji samego siebie, 

znajomości swoich słabych 

i mocnych stron, pomoc 

w określaniu i konstruktywnym 

wyrażaniu uczuć oraz 

samopoczucia psychicznego,  

 kształtowanie odpowiedzialności 

za własne reakcje,  

 kształtowanie postaw 

asertywnych, empatycznych 

i altruistycznych, 

 pomoc w radzeniu sobie ze 

stresem, zdobywanie wiedzy 

i umiejętności pozwalających na 

redukcję napięć emocjonalnych, 

 promowanie postawy wzajemnej 

przyjaźni, poczucia więzi, 

zaufania i ważności wpływu tej 

 kształtowanie umiejętności 

komunikowania się 

i funkcjonowania w grupie oraz 

poczucia odpowiedzialności za 

wykonywanie powierzonych lub 

podejmowanych z własnej 

inicjatywy zadań, 

 kształtowanie postaw opartych na 

tolerancji wobec odmienności, 

uświadamianie zagrożeń 

wynikających z braku tolerancji, 

 aktywizacja do działań 

w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym, 

 edukacja prawna młodzieży,  

 kształcenie samorządności,  

 kształtowanie postawy 

patriotycznej, wpajanie szacunku 

dla tradycji narodowej oraz 

 kształtowanie stabilnego 

i konstruktywnego systemu 

wartości, 

 wzrost znaczenia zdrowia i życia 

jako wartości, 

 kształtowanie odpowiedzialności 

za rodzinę, jej członków oraz 

prawidłowego funkcjonowanie w 

rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 



postawy na rozwój psychiki 

człowieka 

 kształtowanie właściwych 

nawyków pielęgnacyjnych i 

higienicznych, dbałości o zdrowy 

i aktywny styl życia,  

 uświadamianie głównych 

zagrożeń utraty zdrowia 

(profilaktyka uzależnień, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych, anoreksja, 

bulimia, zapobieganie depresji, 

itd.)  

 

kultury zachowania wobec 

symboli państwowych, 

 kształtowanie więzi ze 

środowiskiem lokalnym, m.in. 

przez działalność 

w wolontariacie, 

 kształtowanie więzi europejskich, 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań wychowawczo-profilaktycznych: 

 

1. Realizacją zadań wychowawczych i profilaktycznych kieruje dyrektor szkoły. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły, w tym obsługa, administracja – wspomagają pracę 

wychowawczo-profilaktyczną szkoły. 

3. Podmiotami w pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły są: uczniowie, rodzice, 

nauczyciele, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

4. Wszystkie podmioty współpracują ze sobą dla osiągnięcia celów. Współpraca polega na:  

 informowaniu o sukcesach, porażkach, osiągnięciach, trudnościach, problemach ucznia, pracy 

szkoły, wymaganiach i oczekiwaniach wobec siebie, 

 planowaniu i stymulowaniu rozwoju ucznia na podstawie diagnozy jego potencjału, aspiracji, 

dążeń ucznia i rodziny,  

 tworzeniu przyjaznej atmosfery w szkole sprzyjającej umacnianiu więzi ze szkołą i budowaniu 

tradycji szkoły, promowaniu tradycji regionalnych,  

 rozwiązywaniu problemów, wypracowaniu wspólnych strategii postępowania,  

 budowaniu postawy prozdrowotnej, zdrowego stylu życia,  

 tworzeniu i rozwijaniu dojrzałej odpowiedzialności, jako właściwego wzorca ról do 

naśladowania przez innych (obejmującej między innymi: styl życia, postawy wobec używania 

środków odurzających, podejmowanie decyzji itd.),  

 kształtowania oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych (umiejętności empatycznych, 

współdziałania, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów) oraz intrapersonalnych 

(samoświadomości, samooceny, samodyscypliny) 

5. Uczniowie odpowiadają za: 

 efekty własnego uczenia się,  

 swoje zachowanie - relacje z innymi podmiotami w szkole i poza nią,  

 mają prawo do wszechstronnej pomocy ze strony pozostałych podmiotów procesu 

wychowania i profilaktyki.  

 wszyscy uczniowie wybierają spośród siebie samorząd szkolny, który jest reprezentacją ogółu 

uczniów w szkole, 

6. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami w życiu człowieka. Wobec ich 

działań wychowawczych szkoła pełni rolę wspierającą. Jednocześnie rodzice wspierają 

działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły poprzez: 

 zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,  

 przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom dzieci,  

 współpracę z nauczycielami, wychowawcą, psychologiem, pedagogiem, szczególnie w 

sytuacjach trudnych lub konfliktowych,  

 wspieranie tradycji szkoły i udział w jej tworzeniu,  



 uczestnictwo w diagnozie potrzeb wychowanków,  

 włączanie się do realizacji zadań programu,  

 Rodzice mają prawo aktywnie włączać się w pracę szkoły działając w Radzie Oddziałowej i 

Radzie Rodziców, której zadania są określone w statucie. 

7. Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej współpracuje ze wszystkimi podmiotami:  

 prowadzą diagnozę uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,  

 współtworzą i realizują programy edukacyjno-profilaktyczne indywidualne, dla grup i klas,  

 kierują na terapię indywidualną i grupową,  

 wspierają rodziców i nauczycieli w pracy wychowawczej,  

 przekazują informacje o problemach zgłaszanych przez rodziców,  

 wspierają wychowawców klas oraz zespoły wychowawcze i inne zespoły problemowo-

zadaniowe w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu,  

 diagnozują sytuację wychowawczą w celu wspierania rozwoju ucznia, określania 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych 

mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,  

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów oraz analizują przyczyny niepowodzeń 

szkolnych,  

 działają na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej. 

 

 

VIII. Diagnoza środowiska szkolnego: 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny zakłada działania skierowane do uczniów, 

rodziców oraz nauczycieli i wychowawców. Program jest opracowany na podstawie diagnozy 

obszarów problemowych szkoły wskazanych w badaniach ankietowych, wynikających z obserwacji i 

rozmów z przedstawicielami określonych grup szkolnej społeczności, w tym uczniów, rodziców oraz 

nauczycieli.  

Diagnozę środowiska pogłębia wiedza zdobyta przez pedagoga i psychologa, ich obserwacje 

środowiska, jak również analiza dokumentacji szkolnej. Diagnozy dokonuje się w oparciu o analizę:  

 przeprowadzonych ankiet wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców,  

 obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

 informacji od nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych,  

 rozmów z rodzicami,  

 dokumentacji szkolnej,  

 pracy zespołu ds. pomocy pedagogiczno – psychologicznej. 



IX. Ewaluacja programu: 

 

Celem ewaluacji działań wychowawczo-profilaktycznych jest ocena, czy 

założenia programu zostały osiągnięte, czy przynoszą zamierzone efekty oraz określenie 

jakich zmian należy dokonać, aby zwiększyć ich skuteczność. Narzędzia, które są 

wykorzystywane do ewaluacji niniejszego programu, to: ankiety ewaluacyjne internetowe, 

rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami, semestralne analizy wyników nauczania i 

frekwencji, sprawozdania z pracy wychowawców klas, zespołów przedmiotowych i 

zadaniowych, obserwacja zachowań, analiza dokumentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLAN REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.  

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży.  

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania 

do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka 

łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.  

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą 

egzaminu maturalnego od roku 2023.  

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.  

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.  

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i 

uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELE I ZADANIA  

 

Priorytety w pracy z młodzieżą: 

 

Zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2022 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i kulturowych. 

2. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, krytycznego myślenia, 

innowacyjności oraz kreatywności uczniów. 

3. Stała współpraca z opiekunami uczniów. Konsultacje z Radą Rodziców. Wspomaganie 

wychowawczej roli rodziny. 

4. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji klasycznej poprzez zajęcia z filozofii i etyki. 

Nawiązanie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy poprzez wyjścia do muzeów i wyjazdy 

międzynarodowe. 

5. Propagowanie kultury debatowania. 

6. Wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły, wzmacnianie bezpieczeństwa, 

diagnozowanie ewentualnych zagrożeń we współpracy  

z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i samorządem szkolnym. 

7. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. 

8. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

9. Kontynuacja programu Unii Europejskiej „Erasmus+” i wymiany międzynarodowej ze 

szkołami partnerskimi, podkreślanie wielkiego znaczenia dialogu międzykulturowego. 

10. Rozwijanie poczucia własnej wartości, właściwej samooceny, autoregulacji emocji, 

redukowanie stresu.   

11. Wychowanie do wartości, patriotyzmu, kształtowanie postaw i respektowanie zasad i norm 

społecznych. 

12. Kształtowanie umiejętności przeciwdziałania nierównemu traktowaniu (edukacja 

antydyskryminacyjna) 

13. Rozwijanie umiejętności grow mindset, uczenia się przez całe życie i  planowania kariery 

edukacyjno – zawodowej. 

14. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. 

15. Wychowanie do wrażliwości naprawdę, dobro i piękno. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, dobroczynności oraz zaangażowania społecznego.  

16. Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko natur



 



ZADANIA FORMY REALIZACJI 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN 

SFERA INTELEKTUALNA 

Rozpoznawanie możliwości, 

uzdolnień 

i zainteresowań uczniów. 

 przeprowadzanie w klasach pierwszych ankiet 

diagnostycznych wśród uczniów i rodziców, 

 przeprowadzenie w klasach drugich, trzecich oraz czwartych 

ankiet monitorujących zmiany wśród uczniów i rodziców, 

 obserwacje podczas bieżącej pracy, 

 analiza opinii i orzeczeń z PPP. 

 

Pedagog szkolny, 

pedagog specjalny, 

psycholog, 

wychowawcy 

Wrzesień 2022 r. 

Na bieżąco 

Zwiększenie motywacji 

do nauki. 

 

 stosowanie metod aktywnych na lekcjach, 

 wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz rozwiązań, 

które okazały się efektywne w okresie zdalnego nauczania, 

 bieżąca praca z uczniami – indywidualizacja, 

 dostrzeganie nawet drobnych osiągnięć uczniów, 

motywowanie do samodzielnej pracy i podejmowania 

wysiłku oraz poszukiwania skutecznych rozwiązań w 

procesie uczenia się, 

 bieżące reagowanie na niepokojące sygnały (obniżenie 

wyników w nauczaniu, spadek motywacji, niska frekwencja) 

 

pedagodzy, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie w uczniach nawyku 

ciągłego doskonalenia się  

i potrzeby uczenia się przez całe 

życie. 

 

 lekcje godziny  wychowawczej, 

 bieżąca praca z uczniami na zajęciach przedmiotowych oraz 

podczas kół zainteresowań, 

 zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i 

kreatywność uczniów, projekty, 

 zajęcia doradztwa zawodowego 

 

Nauczyciel, 

wychowawcy, 

doradca zawodowy 

Cały rok szkolny 



Dostarczanie wiedzy na temat technik 

skutecznego uczenia się, rozwijanie 

kompetencji umiejętności uczenia się. 

 

 warsztaty z zakresu technik skutecznego uczenia się, udział 

w wykładach i zajęciach organizowanych przez uczelnie 

wyższe 

 lekcje wychowawcze, 

 zajęcia z pedagogiem/psychologiem 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

instytucje zewnętrzne 

Cały rok szkolny 

Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów. 

 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 

warsztatów, konkursów, 

 wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, 

 udział w życiu kulturalnym miasta, 

 udział w zajęciach organizowanych przez instytucje 

zewnętrzne, organizacje i szkoły wyższe, 

 przygotowanie programów artystycznych na uroczystości 

szkolne, 

 prezentowanie talentów  i zainteresowań na forum szkoły 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

podmioty zewnętrzne 

Zgodnie z 

harmonogramem, 

na bieżąco 

SFERA EMOCJONALNA 

Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych stron, 

kształtowanie samoakceptacji, 

budowanie poczucia własnej wartości. 

 

 warsztaty, 

 projekty 

 lekcje wychowawcze, 

 zajęcia integracyjne, 

 zajęcia socjoterapeutyczne 

 zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne 

 inicjatywy szkolne, wolontariat 

 

pedagodzy, 

psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

okresu  dorastania. 

 

 

 zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w 

zespole, funkcjonowania wśród innych, 

 analizy sytuacji problemowych i możliwości ich 

konstruktywnego rozwiązywania, 

 zajęcia z psychologiem/pedagogiem, 

 rozmowy indywidualne 

Psycholog, pedagog, 

doradca zawodowy, 

nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 



Uczenie sposobów radzenia sobie ze 

stresem  

i negatywnymi emocjami, 

zapobieganie zachowaniom 

samobójczym, wczesne 

rozpoznawanie zagrożeń. 

 

Uczenie radzenia sobie z ewentualną 

izolacją, niwelowanie poczucia 

osamotnienia w sytuacji zdalnego 

nauczania. 

 

 

 warsztaty 

 

Pedagodzy, psycholog 
Wg potrzeb 

 

 lekcje wychowawcze na temat sytuacji kryzysowych, 

zagrożeń dla zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze 

stresem, 

 
wychowawcy 

Wg 

harmonogramu 



 budowania dobrych relacji z otoczeniem, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, 

podnoszenie samooceny, 

 informacje na temat osób i instytucji  świadczących pomoc 

specjalistyczną  

w tym zakresie, 

 

 organizacja „Tygodnia Zdrowia Psychicznego” (zapobieganie 

depresji, samobójstwom 

 przeprowadzenie warsztatów tematycznych dotyczących 

radzenia sobie ze stresem i motywacji do nauki. 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog, 

bibliotekarz, 

instytucje 

pomocnicze, 

zewnętrzne 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2023 r. 

Przeciwdziałanie różnym formom 

uzależnień. 

 zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień, 

 szkolne dni profilaktyki, 

 obserwacja zachowania uczniów  

w czasie przerw  i na lekcjach, 

 pomoc psychologiczna i pedagogiczna  

uczniom zagrożonym uzależnieniem, 

 poradnictwo, 

 współpraca z rodzicami – wypracowanie wspólnych działań 

profilaktycznych w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej, 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i 

innymi poradniami specjalistycznymi, 

 współpraca z zewnętrznymi instytucjami specjalizującymi się 

Psycholog, 

pedagodzy, 

wychowawcy, 

nauczyciele, PPP, 

policja, OIK 

Wg planu pracy 

szkoły, na 

bieżąco 



w udzielaniu fachowego wsparcia, prowadzącymi 

poradnictwo i szkolenia z zakresu zaburzeń zachowania i 

emocji, zachowań autodestrukcyjnych, uzależnień itp. 

 

Kształtowanie i rozwijanie 

umiejętności i postaw bezpiecznego i 

właściwego zachowania się w szkole, 

w środowisku zewnętrznym, w 

cyberprzestrzeni. 

 omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 

szkoły, 

 warsztaty poświęcone zagadnieniom bezpiecznych zachowań 

organizowane  

w ramach szkoły oraz przez instytucje zewnętrzne, 

 zajęcia i warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w sieci, 

cyberprzemocy, 

 organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu (Safe Internet i 

NASK) – przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz 

zajęć  

o charakterze warsztatowym wśród całej społeczności 

szkolnej (w tym również rodziców) 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

psycholog, 

nauczyciele, 

specjaliści zewnętrzni 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2023 r. 

SFERA SPOŁECZNA 

Kształtowanie przekonania o 

społecznym wymiarze istnienia osoby 

ludzkiej, a także  

o społecznym aspekcie bycia uczniem 

szkoły. 

 

 omówienie zasad, regulaminów szkolnych, 

 lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, 

 zapoznanie z regulaminem oceny z zachowania Wychowawcy, 

nauczyciele 
Wrzesień 2022 r. 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. 

Zwiększenie współpracy  

z rodzicami w zakresie kontroli 

obowiązku nauki. 

 

 systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, 

 godziny dostępności nauczycieli, 

 zebrania z rodzicami 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

Pierwszy tydzień 

miesiąca przez 

cały rok szkolny 

Kształtowanie postaw patriotycznych  

i obywatelskich. 
 zajęcia wychowawcze, Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

wg 



 

Uczenie zasad samorządności  

i demokracji. 

 lekcje historii, WOS , j. polskiego, HiT 

 akademie z okazji świąt państwowych, 

 

 działalność Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

SU z opiekunem 

harmonogramu 

imprez szkolnych 

Rozwijanie szacunku  

dla kultury i dorobku narodowego 

 

Nawiązanie do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy 

 świętowanie rocznic i wydarzeń  historycznych, narodowych, 

 lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu, wycieczki 

tematyczne, wyjścia do muzeum 

 

 wyjścia do muzeów i wyjazdy międzynarodowe 

 

nauczyciele Cały rok szkolny 

Kształtowanie postaw  

i zachowań sprzyjających budowaniu 

właściwych relacji z drugim 

człowiekiem. 

Uczenie działania zespołowego, 

tworzenia klimatu dialogu  

i efektywnej współpracy, umiejętności 

słuchania  

innych i rozumienia ich poglądów. 

 zajęcia wychowawcze, 

 zajęcia integracyjne, 

 lekcje – praca w grupach, 

 udział w projektach 

 wolontariat 

 tematyczne spotkania z rodzicami 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy zawodowej 

oraz wymagań rynku pracy 

 zajęcia z doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym, 

 lekcje wychowawcze, lekcje przedsiębiorczości, 

 udział w Giełdzie Uczelni Partnerskich, 

 współpraca z instytucjami rynku pracy, pracodawcami, 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, uczelniami 

wyższymi 

Doradca zawodowy, 

nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości, 

pedagog szkolny 

Wg planu 

realizacji 

doradztwa 

zawodowego, 

 

 

Wrzesień 2022 

 

Na bieżąco 

Doskonalenie kultury bycia 

 Bieżąca praca z uczniami, 

 Lekcje wychowawcze, 

 Rozmowy indywidualne 

pedagodzy , 

psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Na bieżąco 



 

SFERA AKSJOLOGICZNA 

Kształtowanie szacunku  

do ludzi, wrażliwości  

na potrzeby drugiego człowieka, 

prawidłowe rozumienie wolności 

jednostki oparte na poszanowaniu 

osoby ludzkiej. 

 

 działalność charytatywna, 

 wolontariat szkolny, 

 organizacja szkolnego Dnia Życzliwości 

 kampania informacyjna w ramach akcji „Zaświeć się na 

niebiesko!” ( upowszechnianie wiedzy o autyzmie), Dnia 

Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa 

 

pedagodzy , 

psycholog, 

wychowawcy 

opiekun Koła z 

wolontariuszami 

Wg potrzeb przez 

cały rok szkolny 

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, 

odwagi w reagowaniu na 

niesprawiedliwość, krzywdę drugiego 

człowieka, agresję 

 

 lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, 

 zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej 

 

pedagodzy , 

psycholog, 

wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 

Podkreślanie roli uniwersalnych 

wartości  

w życiu człowieka. 

 

Rozwijanie wrażliwości moralnej, 

umiejętności podejmowania 

samokontroli i pracy nad sobą, 

przyjmowania odpowiedzialności za 

słowa i czyny. 

 

 lekcje religii, etyki, filozofii, j. polskiego, historii, WOS-u, 

podstaw przedsiębiorczości, wychowanie do życia w rodzinie 

 projekty, warsztaty 

 

Nauczyciel etyki, 

filozofii, ksiądz, 

pedagodzy , 

psycholog, 

wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 


