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I. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej II stopnia. (Dz.U. z 2020r. poz. 1248) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla ucznióẃ z niepełno-

sprawnością̨ intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2018r. poz. 1697) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz-

nych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020r. poz. 1280).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 

2019r. poz. 1461). (Dz. U 2017r. poz. 1578) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 

2020r. poz. 1449) 

8. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r.  o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 

nr 125 poz. 842). Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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9. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

(Dz.U. 2019 poz. 638). 

10. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 4870). 

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

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 poz. 783). 

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016 poz. 1654). 

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

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 

i młodzieżą (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1133). 

16. Konwencja o Prawach Dziecka uchwaloną przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. 

17. Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. „W sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placów-

kach oświatowych”. 

18. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. 

19. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.  

20. Deklaracja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1959 r.  

21. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

22. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

23. Program Polityki Prorodzinnej Państwa z dnia 17 listopada 1998 r.  

 

 

II. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ    

PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

  

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i ma-

tematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżni-

cowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 
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5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 
 

III. MISJA SZKOŁY  

 

Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie to szkoła, której wiodącym zadaniem jest kształcenie i przygotowanie uczniów do 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju. Jesteśmy szkołą z tradycjami, jak również placówką nowo-

czesną, bezpieczną i dynamiczną. Posiadamy szeroką ofertę edukacyjną, bardzo dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę nauczy-

cielską, natomiast dobra współpraca z rodzicami i społecznością lokalną, pozwala nam w pełni rozwijać talenty i umiejętności naszych 

uczniów, przygotowując ich do podjęcia pracy zawodowej lub do dalszego kształcenia zgodnie z potrzebami rynku. Misją szkoły jest mądre 

towarzyszenie uczniom w ważnym dla nich etapie życia i rozwoju. W trakcie edukacji w naszej szkole przekazujemy potrzebną wiedzę i 

umiejętności, dbamy o rozwój moralny, intelektualny, kulturalny i psychofizyczny, wychowujemy w duchu patriotyzmu i poszanowania 

tradycji, budujemy poczucie odpowiedzialności i tolerancji, eliminujemy zachowania destrukcyjne i ryzykowne, promujemy atmosferę 

dialogu i współpracy,  kształtujemy aktywne postawy wobec problemów współczesnego świata.  

Pragniemy, aby włożony wysiłek przyczynił się do rozwoju naszych uczniów w taki sposób aby stali się dojrzałymi, samodzielnymi,  

przedsiębiorczymi, kreatywnymi, otwartymi na wiedzę i nowe doświadczenia ludźmi, a także aspirującymi do aktywnego udziału w życiu  

społecznym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym naszego kraju.  
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IV. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I ORGANIZACYJNE PROGRAMU  

 

Istota działań wychowawczo - profilaktycznych w szkole: 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów,  

rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Uwzględnia on również współpracę  

z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.  

Program Wychowawczo – Profilaktyczny zakłada stworzenie warunków umożliwiających uczniom  

wszechstronny rozwój, bezpieczną i życzliwą atmosferę szkolną, odkrywanie i wspomaganie indywidualnych umiejętności  

i talentów, a także naukę odpowiedzialności i kształtowanie osobowości. 

Wszelkie działania o charakterze wychowawczym uwzględniają definicję wychowania, wg której „wychowanie to wspieranie dziecka 

w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane  

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”. (art. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe). Wychowanie, obok 

nauczania i kształcenia, jest integralnym elementem edukacji szkolnej, kierując się zasadami zawartymi w ustawie  

o systemie oświaty, respektując uniwersalne zasady etyki, przyjmując za cel rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za siebie 

i współodpowiedzialności za innych, miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz otwarcia na wartości 

kultur Europy i świata. 

W procesie wychowawczym istotną rolę odgrywa wychowanie do wartości, przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków spo-

łecznych, nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz zmagania się z trudnościami życiowymi i wspierania  

innych,  kształtowanie zdolności do bezinteresownej przyjaźni i miłości, szanowanie odmienności drugiego człowieka, budowanie  

poczucia samoakceptacji i determinacji w realizacji wybranych celów.  

Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów i nastawione są na otwarcie ich na prawdę, dobro i piękno  

oraz na zachęcenie do poszukiwania pozytywnych wartości i wzorców. Profilaktyka natomiast jako integralna część wychowania jest pro-

cesem, którego realizacja wymaga jasno określonych zadań. Działania profilaktyczne podejmowane są po szczegółowej analizie czynników 

ryzyka, zagrożeń wynikających z zaburzeń prawidłowego rozwoju oraz zjawisk społecznych niepożądanych i szkodliwych dla rozwoju, 

zaniedbań środowiskowych i innych niekorzystnych zagrożeń. Działalność profilaktyczna w szkole ma na celu ochronę młodzieży przed 

zagrożeniami i zakłóceniami rozwoju. Jej zadaniem jest wzmacnianie takich czynników chroniących jak: więź emocjonalna z rodzicami, 

poczucie przynależności, poszanowanie norm, wartości i autorytetów, zainteresowanie nauką, edukacja rodziców/prawnych opiekunów, 

dbanie o własny rozwój i samoocenę oraz kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów. Z drugiej strony profilaktyka 

ma na celu eliminowanie takich czynników ryzyka jak agresja i przemoc, dysfunkcje wynikające z sytuacji rodzinnej, negatywny wpływ 

grupy rówieśniczej, absencja i porzucanie szkoły przez uczniów, dostępność do używek, niezaspokajanie podstawowych potrzeb (material-

nych, psychicznych i innych), słaba więź uczniów z rodzicami oraz zaburzenia z zakresu zdrowia psychicznego.  
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Profilaktyka prowadzona jest na trzech poziomach (działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej)  

i realizowana odpowiednio do rozpoznanego stopnia ryzyka.  

1. Działania profilaktyczne na pierwszym poziomie – profilaktyka uniwersalna. 

Obejmują wspieranie wszystkich uczniów w  prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia. W ramach profilaktyki uniwersalnej podejmo-

wane są działania, które pozwalają ograniczyć zachowania ryzykowne wśród uczniów, niezależnie od poziomu ryzyka. Jej celem jest 

opóźnienie inicjacji używania przez uczniów substancji psychotropowych, środków odurzających, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych oraz zapobieganie innym zachowaniom niszczącym rozwój. 

2. Działania profilaktyczne na drugim poziomie - profilaktyka selektywna. 

Obejmują wspieranie uczniów pochodzących z grup zwiększonego ryzyka (w większym stopniu narażonych na rozwój zachowań ryzy-

kownych), ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne. Działania profilaktyczne na tym pozio-

mie wymagają dobrego rozeznania sytuacji ucznia, aby zminimalizować wpływ niekorzystnych czynników. 

3. Działania profilaktyczne na trzecim poziomie - profilaktyka wskazująca. 

Obejmują wspieranie uczniów, u których zostały rozpoznane wczesne objawy używania substancji psychotropowych, środków odurzają-

cych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowanie innych zachowań ryzykownych. Na tym poziomie 

ważna jest współpraca szkoły ze specjalistycznymi instytucjami zewnętrznymi, które prowadzą odpowiednią do rozpoznanych potrzeb 

terapię. 

Wychowanie i profilaktyka są ze sobą ściśle powiązane, ich wspólny obszar stanowią wartości i normy, w świetle których funkcjonowanie 

w społeczeństwie staje się dla ucznia jasne i zrozumiałe. Działania profilaktyczne wynikają z przeprowadzonej diagnozy, natomiast dzia-

łania wychowawcze ukierunkowane są na wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju. Te dwa procesy wzajemnie się uzupełniają  

i mają za zadanie chronić uczniów przed potencjalnymi zagrożeniami. 

 

V.        CELE PROGRAMU   

 

1. Cele ogólne: 

 

Cele ogólne programu wychowawczo – profilaktycznego będą sprowadzały się do działań zmierzających do osiągnięcia pełni dojrzałości 

ucznia w następujących sferach: 

▪ fizycznej – zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań proz-

drowotnych,  

▪ psychicznej – zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia 

i witalności, kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału oraz  prowadzących do wzmacniania zdrowia własnego 

i innych ludzi, kreowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia i dobrej kondycji psychicznej, 
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▪ społecznej – kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm spo-

łecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych,  

▪ aksjologicznej – zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia. 

 
2. Cele szczegółowe:   

 

▪ edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-pa-

pierosy leki psychotropowe, gry komputerowe, telefon komórkowy, Internet), 

▪ dostarczenie wiedzy o zjawiskach i procesach mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla rozwoju i zdrowia ucznia, 

▪ przeciwdziałanie wszelkiego rodzajom agresji i przemocy, 

▪ kształtowanie wśród uczniów postawy tolerancji i otwartości wobec odmienności przekonań, postaw i wartości, 

▪ kształtowanie postaw uznawanych za społecznie pożądane, 

▪ kształtowanie postawy prozdrowotnej wśród uczniów, 

▪ poszerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród uczniów, 
▪ wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, 
▪ wykształcenie asertywnych postaw zachowań uczniów,  

▪ kształtowanie postaw prospołecznych u uczniów, w tym propagowanie udziału w działaniach z zakresu wolontariatu sprzyjających ak-

tywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

▪ kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym stoso-

wanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, 

▪ upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych 

z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych, 

▪ wspieranie relacji rodzic – uczeń -  nauczyciel w celu stworzenia właściwego klimatu szkoły zapewniającego podmiotowość i bezpie-

czeństwo uczniów i nauczycieli, 

▪ doskonalenie umiejętności pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz 

wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, 

▪ doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy zdalnej, 

 

Aby cele Programu Wychowawczo – Profilaktycznego zostały zrealizowane konieczna jest ścisła i konsekwentna współpracy całej kadry 

szkoły. Niezmiernie ważna jest również  współpraca pomiędzy kadrą szkoły a rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów oraz instytucjami. 

Dodatkowo czynnikiem, który warunkuje skuteczną realizację programu jest znajomość przez uczniów jego celów oraz atmosfera wzajem-

nego szacunku, zrozumienia i współpracy. 
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VI.       DIAGNOZA  

 

  Identyfikacja problemów i diagnozowanie środowiska odbywać się będzie na podstawie: 

▪ analizy przeprowadzonych wśród uczniów badań ankietowych (wrzesień), 

▪ informacji i wniosków ze sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, 

▪ analizy dokumentacji szkolnej, 

▪ kontaktów z Kuratorium Oświaty, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Poradniami Specjalistycznymi, Sądem, Policją, Strażą 

Miejską, MOPS, GOPS, Placówką Wsparcia Dziennego, 

▪ opinii pedagogiczno – psychologicznych oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, 

▪ analizy sprawozdań indywidualnych kadry pedagogicznej, 

▪ analiza sprawozdań z wypadków nadzwyczajnych, 

▪ wywiadów z uczniami, nauczycielami, rodzicami/prawnymi opiekunami, pracownikami niepedagogicznymi, 

▪ ewaluacji wybranych obszarów Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w II semestrze roku szkolnym 2020/2021. 

 

We wrześniu 2020 r. przeprowadzono badanie ankietowe celem diagnozy bieżącej sytuacji szkolnej, sprawdzenia skuteczności działań Pro-

gramu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz jego dostosowania do zmieniających się warunków szkolnych. Badanie miało charakter anoni-

mowy. W przeprowadzonym badaniu ankietowym udział wzięło 235 uczniów (134 uczniów i 101 uczennic). Z technikum wypełniło ankietę 214 

uczniów natomiast ze szkoły Branżowej 1 Stopnia - 21 uczniów.  

Z badania wynika, że:  

• 171 uczniów mieszka z rodzicami,  

• 27 - tylko z matką, 

• 19 - z jednym z rodziców plus ojczymem lub macochą,  

• 8 uczniów mieszka tylko z ojcem,  

• Pozostałe osoby mieszkały w różnych konfiguracjach z dalszymi członkami rodziny lub w rodzinie zastępczej.  

 

1) Aktualna sytuacja uczniów:  

• 73,2% deklaruje, że wychowuje się w rodzinie pełnej,  

• 18,5% że jest z rodziny rozwiedzionej lub, że rodzice są w separacji 

• 5,6% uczniów odpowiedziało, że jeden z rodziców nie żyje 

• 2,7% inna 
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2) Ocena ogólnego poziomu zadowolenia uczniów w podziale na poszczególne kategorie: 

Jak bardzo jesteś zadowolony z: Bardzo zadowolony i raczej zadowolony Bardzo Niezadowolony i raczej niezadowolony 

Osobistego poczucia bezpieczeństwa 94,3% 5,7% 

Poziomu materialnego Twojej rodziny 94,7% 5,3% 

 Swojej pozycji w klasie/ szkole 94,3% 5,7% 

Kontaktów z kolegami 92,7% 7,3% 

Kontaktów z rodzicami 92,2% 7,8% 

Kontaktów z nauczycielami 94,3% 5,7% 

Swojej inteligencji i zdolności 89,4% 10,6% 

Swojego wyglądu 80,4% 19,6% 

Swojego zdrowia 91,8% 8,2% 

Swojego charakteru 86,5% 13,5% 

Sposobu spędzania wolnego czasu 82,9% 17,1% 

Możliwości decydowania o sobie 87,8% 12,2% 

Wyobrażeń o przyszłości 84,9% 15,1% 
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Z powyższych danych wynika, że uczniowie są przeciętnie mniej zadowoleni ze swojego wyglądu, charakteru oraz wyobrażeń o przy-

szłości. Na pozytywną uwagę zasługuje fakt, że uczniowie są w znaczącej większości są zadowoleni z osobistego poczucia bezpieczeń-

stwa, poziomu materialnego swojej rodziny, kontaktów z rodzicami, kolegami i nauczycielami. 

 

3) Jak uczniowie widzą swoją przyszłość edukacyjną: 

• 97 uczniów chciałoby pójść na studia, aby mieć wykształcenie wyższe,  

• 68 uczniów chciałoby zakończyć edukacje na wykształceniu technicznym, ale zdając maturę,  

• 49 uczniów nie wie jakie wykształcenie chciałoby mieć w przyszłości, 

• 11 uczniów chciałoby mieć wykształcenie średnie bez matury,  

• 10 uczniów chce mieć wykształcenie zawodowe. 

 

4) Jak uczniowie spędzają czas po lekcjach? 

• Najwięcej czasu w tygodniu uczniowie przeznaczają na granie w gry(komputer, konsola), rozrywkowe korzystanie z Internetu, 

oglądanie filmów z Internetu, wideo lub TV lub spotkania z przyjaciółmi, koleżankami, kolegami 

• W dalszej kolejności odrabiają lekcje i przygotowują się do lekcji 

Poniższa tabelka przedstawia szczegółowo kategorie z podziałem na liczbę godzin jaką uczniowie poświęcają na aktywności. 

 

W jaki sposób uczniowie spędzają czas poza szkoła. Ilość 

godzin w ujęciu tygodniowym 

0 - nie zaj-

muję się tym 

mniej niż 1 

godzinę 
1-3 godziny 4-7 godzin 

8 lub więcej 

godzin 

odrabianie lekcji i przygotowywanie się do lekcji 3,7% 22,4% 55,9% 13,1% 4,9% 

pozaszkolną naukę języków obcych 44,1% 25,7% 28,2% 1,6% 0,4% 

uprawianie sportu w klubie/sekcji 63,3% 14,7% 13,9% 5,3% 2,9% 

własną aktywność sportową (pływanie, rower, grę w piłkę 

itp. 
18,4% 30,2% 32,7% 12,2% 6,5% 

zorganizowane zajęcia artystyczne 88,2% 7,3% 3,3% 0,4% 0,8% 
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własną aktywność artystyczną (malowanie, pisanie, śpiewa-

nie lub granie, taniec, fotografowanie itp. 
56,7% 21,6% 11,8% 6,1% 3,7% 

zbiórki harcerskie 96,7% 2,0% 0,8% 0,0% 0,4% 

spotkania grup kościelnych 88,2% 8,6% 2,0% 0,4% 0,8% 

wolontariat 93,5% 3,7% 2,0% 0,0% 0,8% 

korzystanie z kultury poza domem (np. chodzenie na filmy, 

koncerty, spektakle, wystawy itp.) 
58,4% 26,9% 13,9% 0,8% 0,0% 

czytanie książek, artykułów, wiadomości w prasie lub 

online 
28,2% 42,9% 20,4% 4,9% 3,7% 

zorganizowane zajęcia informatyczne 87,8% 7,8% 3,3% 0,4% 0,8% 

własną aktywność informatyczną (tworzenie stron, progra-

mowanie itp.) 
72,2% 18,8% 6,5% 2,0% 0,4% 

granie w gry(komputer, konsola), rozrywkowe korzystanie z 

Internetu 
18,0% 21,6% 28,6% 11,4% 20,4% 

oglądanie filmów z Internetu, wideo lub TV 4,5% 25,3% 37,6% 18,4% 14,3% 

spotkania z przyjaciółmi, koleżankami, kolegami 6,9% 19,6% 39,6% 20,0% 13,9% 

chodzenie po sklepach, pobyt w centrach handlowo-rozryw-

kowych 
18,0% 46,5% 30,6% 4,1% 0,8% 

inne zorganizowane zajęcia tematyczne w kołach zaintere-

sowań, sekcjach, klubach 
84,9% 9,4% 4,1% 1,2% 0,4% 

inne własne regularne zajęcia 40,8% 29,4% 18,0% 5,7% 6,1% 
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5) Kolejnym zagadnieniem była deklaracja uczniów co do tego czy lubią szkołę: 147 osób deklaruje, że ją lubi. 

 

6) Następnym obszarem jest wagarowanie. Z odpowiedzi uczniów wynika, że jeśli wagarują to samodzielnie (65 osób) lub jeśli wagarują 

to z kilkoma osobami z pojedynczych lekcji ( 68 osób).  

7) Strategią, która najczęściej się pojawia gdy ktoś namawia uczniów do zrobienia czegoś, na co nie mają ochoty, to: 

• odmowa – 52% badanych udzieliło takiej odpowiedzi,  

• 39% - robi to co chce 

• 3% - unika tej osoby. 

8) W pytaniu odnośnie przeżywania trudnych chwil, uczniowie deklarują, że wtedy:  

• słuchają muzyki albo oglądają telewizję (124 osoby),  

• czasami szukają samotności (89 osób),  

• zajmują się komputerem (73 osoby),  

• idą porozmawiać do kolegi/ koleżanki (66),  

• myślą ciągle o problemie i nie odpoczywają (57 osób). 

• starają się szybko zapomnieć o trudnościach ( 54 osoby),  

• płaczą (49 osób),  

• leżą do góry brzuchem (46 osoby),  

 

9) W pytaniu o używanie papierosów:  

• codziennie pali 27 uczniów, kilka razy w tygodniu 10 uczniów, nigdy nie paliło 129 uczniów. 

 

10) W pytaniu o używanie alkoholu:  

• najczęściej uczniowie piją piwo ( 4 uczniów pije codziennie, 11 kilka razy w tygodniu, 47 kilka razy w miesiącu) 

• co do picia wódki – w ostatnim tygodniu picie deklarowało 7 uczniów, w ostatnim miesiącu 29 uczniów. 

 

11) W pytaniu o dostęp i zażywanie narkotyków:  

• 4 uczniów odpowiedziało, że ma okazję zapalić codziennie marihuanę/haszysz  

• 174 uczniów nigdy nie miało okazji aby zapalić marihuanę/haszysz. 

 

12)  Jeśli chodzi o opinię na temat picia alkoholu, to najczęstszą pojawiającą się wśród uczniów były poniższe odpowiedzi: 

• alkohol jest dobrym lekarstwem na niektóre dolegliwości (54 osoby),  
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• osoby uzależnione piją bo mają słaby charakter (42 osoby),  

• alkohol ułatwia nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami 98 osób,  

• wypicie alkoholu pomaga przezwyciężyć zdenerwowanie (76 osób). 

 

13) Kolejnym tematem było dręczenie, tutaj uczniowie odpowiedzieli następująco:  

• 21 uczniów było dręczonych więcej niż 3 razy w przeciągu 12 miesięcy,  

• 21 było dręczonych co najmniej 2 razy,  

• 32 minimum jeden raz.  

 

14) Na pytanie o to czy uczeń dręczył kiedykolwiek kogoś:  

• 7 zaznaczyło odpowiedź, że dręczyło 3 i więcej razy,  

• 9 uczniów, że dręczyło kogoś minimum dwa razy, 

•  20, że dręczyło kogoś jeden raz. 

 

15) Ważne w ankiecie okazało się pytanie odnośnie tego czego uczniowie doświadczali w Internecie w ostatnim czasie: 

• 16 z nich deklaruje, że doświadczało komentarzy na forach mających na celu ośmieszanie, sprawienie przykrości, czy prze-

straszenie drugiej osoby 

• 20 osób doświadczyło wyzywania, i rozmów na jego temat na portalach społecznościowych,  

• 15 doświadczyło celowego wykluczenia z grup społecznościowych w celu dokuczenia.  

 

Według ankiety oraz w oparciu o powyższe elementy diagnozy warto zwrócić uwagę na poniższe problemy: 

 

1. Pojawiające się pogorszenie obrazu własnego ciała/ wyglądu. 

2. Informowanie uczniów o możliwościach rozwoju tak by mogli zdecydować jak chcą się rozwijać/ jakie wykształcenie osiągnąć. 

3. Zachęcać do aktywności społecznej, wolontariatu. 

4. Pokazywać różne strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

5. Edukować odnośnie uzależnień od nikotyny/ alkoholu. 

6. Edukować odnośnie dręczenia/ hejtu w Internecie, tak aby przeciwdziałać zachowaniom, ale też wspierać ofiary. 

7. Zwracać uwagę na dobrą i wspierającą komunikację w Internecie i na portalach społecznościowych 

 

 

VII. PLAN REALIZACJI I PRZEWIDYWANE EFEKTY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH DZIAŁAŃ 
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W oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych, przeprowadzoną diagnozę oraz zmianę przepisów prawnych nacisk w Programie  

Wychowawczo – Profilaktycznym na rok szkolny 2020/2021  położony zostanie na następujące obszary: uzależnienia, agresja i przemoc, 

potrzeby edukacyjno – rozwojowe ucznia, normy i wartości, ekologia, orientacja zawodowa. 

 

W przypadku pojawienia się sytuacji wyjątkowej i potrzeby realizacji nauczania zdalnego, działania wymienione w poszczególnych 

obszarach mogą być prowadzone w oparciu  o:  

1. Dziennik elektroniczny. 

2. Platformę Moodle. 

3. Komunikację poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu 

bezpiecznych warunków korzystania z Internetu. 

4. Lekcje online. 

5. Zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.. 

6. Kontakt telefoniczny z nauczycielem/specjalistą. 

7. Podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada. 

8. Wydrukowane przez nauczyciela/specjalistę materiały dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodzi-

ców/prawnych opiekunów. 

9. Materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów. 

10. Inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego. 

 

 

 

 

 

1. UZALEŻNIENIA 

 
 

ZADANIA 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY DZIAŁAŃ 

 

 

OSOBY  

ODPOWIADZIALNE 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. Zapobieganie  

uzależnieniom. 

1. Szerzenie wiedzy dotyczącej używek oraz konse-

kwencji stosowania różnego typu środków uzależ-

niających. 

1. Uczeń rozpoznaje sytuacje 

zagrożenia zdrowia własnego 

i innych. 

2. Uczeń zna konsekwencje 

prawne i zdrowotne stosowa-

nia środków uzależniających. 

− pedagog, 

− psycholog 

− terapeuta peda-

gogiczny, 

− nauczyciele  

i wychowawcy, 

cały rok 
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2. Przeciwdziałanie narkomanii, używaniu środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środ-

ków zastępczych, nowych substancji psychoaktyw-

nych. 

3. Spotkania ze specjalistami z zakresu uzależnień. 

4. Współpraca z rodzicami i ich edukacja. 

5. Kształtowanie u uczniów umiejętności – asertyw-

ności - (skutecznego odmawiania). 

6. Udzielanie wsparcia uczniom dotkniętych proble-

mem oraz uczniom z grupy ryzyka. 

7. Dostarczanie wiedzy prawnej dotyczącej posiada-

nia i stosowania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych. 

8. Realizacja Programu Profilaktyki Globalnej EU-

PEN. 

9. Realizacja programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli 

jak dbać o miłość?  

3. Uczeń potrafi odmawiać i do-

konywać właściwych wybo-

rów. 

4. Uczeń i jego rodzice korzy-

stają ze wsparcia specjalistów 

jeśli wymaga tego sytuacja. 

5. Minimalizacja problemów 

dotyczących uzależnień 

wśród młodzieży. 

− specjaliści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pedagog  

 

-psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ograniczenie  

stosowania używek  

w szkole – ze szczegól-

nym naciskiem na niko-

tynizm. 

1. Bezwzględne przestrzeganie dyżurów przez nau-

czycieli. 

2. Kontrola i monitoring toalet i podwórka, które 

sprzyjają stosowaniu używek (m. in. Palenie tyto-

niu). 

3. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sądem i in-

nymi instytucjami zajmującymi się problematyką 

uzależnień (pogadanki, prelekcje, lekcje otwarte, 

działania z udziałem psa tropiącego – sprawdzenie 

wybranych klas w kierunku posiadania nielegal-

nych substancji psychoaktywnych). 

4. Organizacja Światowego dnia bez papierosa 

(Światowy dzień rzucania palenia). Akcja infor-

macyjna na terenie szkoły dotycząca szkodliwości 

palenia papierosów – 31 maja 

 

1. Rozpoznanie i zidentyfikowa-

nie uczniów, których dotyczy 

problem stosowania używek.  

2. Podejmowanie odpowiednich 

działań prewencyjnych. 

3. Zmniejszenie liczby uczniów 

sięgających po używki. 

4.    Podnoszenie świadomości 

uczniów na temat negatywnych 

skutków stosowania używek oraz 

zakazu palenia papierosów na te-

renie szkoły.      

 

− nauczyciele, 

− pedagog, 

− psycholog 

− terapeuta peda-

gogiczny. 

 

cały rok 

3. Profilaktyka  

uzależnień  

behawioralnych . 

 

 

1. Szerzenie wiedzy na temat uzależnień behawioral-

nych. 

2. Uświadomienie uczniom/rodzicom/nauczycielom 

konsekwencji płynących z uzależnień behawioral-

nych oraz dostępnych form pomocy. 

1. Uczeń/rodzic/nauczyciel po-

siada wiedzę na temat uzależ-

nień behawioralnych oraz 

rozpoznaje sytuacje zagroże-

nia związane z ryzkiem uza-

leżnienia – ma świadomość 

− specjaliści, 

− terapeuta peda-

gogiczny, 

− psycholog 

− pedagog. 

cały rok. 
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3. Szkolenia, pogadanki prowadzone przez specjali-

stów. 

 

konsekwencji oraz dostęp-

nych form pomocy. 

2. Spada wskaźnik uczniów za-

grożonych uzależnieniem. 

3. Uczeń oraz jego rodzice ko-

rzystają z pomocy specjali-

stów – jeśli wymaga tego sy-

tuacja.. 

 

 

 

 

 

2. AGRESJA I PRZEMOC 

 
 

ZADANIA 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY DZIAŁAŃ 

 

 

OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. Systematyczne  

diagnozowanie zjawiska 

przemocy i agresji  

w szkole. 

 

1. Obserwacja środowiska szkolnego,  

ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas I. 

2. Przeprowadzenie ankiet dot. zjawiska przemocy. 

3. Analiza przeprowadzonych ankiet. 

 

1. Opracowanie materiałów do-

tyczących zjawiska agresji  

i przemocy. 

2. Wyeliminowanie aktów prze-

mocy w szkole i jej okolicy. 

− wychowawcy, 

− pedagog, 

− psycholog 

− terapeuta peda-

gogiczny. 

 

cały rok 

 

 

2.Bezpieczeństwo  

w Internecie.  

Kształtowanie  

umiejętności  

odpowiedzialnego  

korzystania z mediów 

społecznościowych. 

1. Przeprowadzenie lekcji/ warsztatów na temat cy-

berprzemocy (m.in. stop hejtowi) 

2. Zapoznanie z zasadami netykiety, czyli dobrego 

zachowania w sieci. 

3. Warsztaty dotyczące odpowiedzialnego korzysta-

nia z portali społecznościowych. 

4. Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu. 

 

 

1. Wzrost świadomości uczniów 

na temat konsekwencji i skut-

ków społeczno – prawnych 

związanych z niewłaściwym 

korzystaniem z mediów spo-

łecznościowych. 

2. Kształtowanie zasad dobrego 

zachowania w sieci i odpo-

wiedzialnego korzystania  

z portali społecznościowych. 

3.  

− pedagog , 

− psycholog, 

− terapeuta peda-

gogiczny, 

− nauczyciele in-

formatyki. 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

grudzień 2020 

3. Badanie  

i rozpoznawanie  

środowiska rodzinnego 

uczniów.  

Realizacja procedury 

Niebieskiej Karty 

1. Wywiady dotyczące sytuacji rodzinnej uczniów 

przejawiających zachowania nietypowe. 

2. Współpraca ze szkołami  podstawowymi   

w zakresie rozpoznawania środowiska rodzinnego 

ucznia przejawiającego nietypowe, niepokojące 

zachowania. 

1. Dobra znajomość środowiska 

rodzinnego. 

2. Kształtowanie prawidłowych 

i dojrzałych postaw rodziciel-

skich. 

− pedagog , 

− psycholog 

− terapeuta peda-

gogiczny. 

 

cały rok 
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4. Realizacja założeń procedury Niebieskiej Karty. wg potrzeb 

 

4. Dostarczenie wiedzy na 

temat porozumiewania 

się bez przemocy. 

 

 

1. Dostarczenie wiedzy na temat agresji i przemocy 

oraz konsekwencji ich stosowania. 

 

 

2. Zajęcia doskonalące umiejętność porozumiewania 

się bez przemocy (rozpoznawanie i wyrażanie 

swoich uczuć w sposób nieagresywny, branie od-

powiedzialności za swoje uczucia, radzenie sobie 

z napięciem emocjonalnym, wyrażanie gniewu…) 

1. Wzrost poziomu wiedzy w 

zakresie agresji i przemocy, w 

tym odpowiedzialności praw-

nej. 

2. Rozwijanie umiejętności u 

uczniów mających na celu 

poznanie sposobów radzenia 

sobie z własnymi uczuciami. 

− pedagog, 

− psycholog, 

− terapeuta peda-

gogiczny 

− specjaliści 

cały rok 

5.Wyposażenie uczniów w 

umiejętność radzenia so-

bie z własną i cudzą agre-

sją oraz wyrobienie goto-

wości do niesienia po-

mocy ofiarom  

przemocy. 

 

11. Zajęcia dotyczące doskonalenia umiejętności ra-

dzenia sobie z agresją lub przemocą. 

12. Pogadanki dotyczące roli ofiary, świadka  

i sprawcy przemocy, na temat braku anonimowo-

ści oraz odpowiedzialności i społecznym obo-

wiązku reagowania na przemoc. 

 

1. Wzrost umiejętności radzenia 

sobie z agresją i przemocą.  

2. Wzrost umiejętności pomaga-

nia innym w trudnych sytua-

cjach. 

3. Stworzenie w szkole korzyst-

nej atmosfery i warunków  

do prawidłowego funkcjono-

wania uczniów. 

4. Rozwijanie znajomości alterna-

tywnych wobec agresji  

i przemocy form  rozwiązywa-

nia konfliktów.   

− nauczyciele,  

− pedagog, 

− psycholog, 

− terapeuta peda-

gogiczny, 

− wychowawcy. 

 

cały rok 

 

 

 

 

3. POTRZEBY EDUKACYJNO-ROZWOJOWE UCZNIA 

 
 

ZADANIA 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY DZIAŁAŃ 

 

 

OSOBY  

ODPOWIDZIALNE 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. Opieka nad uczniem 

rozpoczynającym  na-

ukę. 

1. Przeprowadzenie ankiety adaptacyjnej  

w klasach pierwszych.  

2.  Pomoc uczniom klas pierwszych w adaptacji w 

nowym środowisku poprzez rozmowy indywi-

dualne i pogadanki w klasach. 

1. Kadra pedagogiczna zna po-

trzeby uczniów klas pierw-

szych. 

− wychowawcy, 

− pedagog, 

− psycholog 

− terapeuta pedago-

giczny. 

-wrzesień/paź-

dziernik 2020 

 

- adekwatnie do 

potrzeb 
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3. Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierw-

szych. 

2. Uczniowie klas pierwszych  

czują się bezpiecznie w szkole i 

klasie.  
3. Uczniowie łatwiej przechodzą 

proces aklimatyzacji w nowej 

szkole. 

 

- wrzesień 2020 

 

 

 

2. Zapewnienie rów-

nych szans rozwoju ucz-

niom o specjalnych po-

trzebach edukacyjnych. 

Kształcenie rozwijające 

samodzielność, krea-

tywność i innowacyj-

ność uczniów. 

1. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez do-

stosowanie wymagań edukacyjnych do możli-

wości psychofizycznych ucznia  oraz indywidu-

alnej sytuacji życiowej. 

 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Analiza 

opinii PPP i opinii poradni specjalistycznych, 

analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjal-

nego. Dostosowywanie wymagań przez nauczy-

cieli do zaleceń w nich zawartych . 

 

 

 

3. Praca z uczniem mającym trudności w nauce. 

 

 

 

4. Zapewnienie możliwości rozwoju uczniom 

szczególnie uzdolnionym. 

 

 

 

5. Kształcenie rozwijające samodzielność, krea-

tywność i innowacyjność uczniów. 

 

1. Nauczyciele znają sytuację 

ucznia. Uczniowie o specjal-

nych potrzebach edukacyjnych 

oraz uczniowie znajdujący się 

w trudnej sytuacji życiowej 

osiągają sukcesy edukacyjne. 

2. Uczniowie posiadający opinię 

PPP lub opinię poradni specja-

listycznej oraz uczniowie po-

siadający orzeczenie o potrze-

bie kształcenia specjalnego 

osiągają sukcesy edukacyjne. 

 

 

3. Uczniowie mający trudności w 

nauce osiągają sukcesy eduka-

cyjne. 

 

4. Uczniowie szczególnie uzdol-

nieni osiągają sukcesy eduka-

cyjne oraz wykazują się samo-

dzielnością, kreatywnością i in-

nowacyjnością w procesie 

kształcenia. 

5. Uczniowie znają wymagania 

nauczycieli i osiągają sukcesy 

edukacyjne. 

6. Uczniowie wykazują się krea-

tywnością i innowacyjnością w 

procesie kształcenia. 

7. Wypracowanie wspólnych 

norm i zasad funkcjonowania w 

grupie. 

− wychowawca, 

− nauczyciele, 

 

 

 

− pedagog, 

− psycholog, 

− terapeuta pedago-

giczny, 

− specjalista prowa-

dzący rewalidację 

− wychowawcy, 

− nauczyciele. 

 

 

 

 

- nauczyciele,  

- wychowawcy 

 

 

 

cały rok 
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3. Ochrona zdrowia  

psychicznego ucznia. 

1. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – 10 

październik. 

2. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - 23 luty. 

3. Lekcje otwarte dla uczniów/nauczycieli/rodzi-

ców na temat zdrowia psychicznego (zaburzeń 

psychicznych, depresji, stanów lękowych, buli-

mii, anoreksji) oraz dostępnych form pomocy. 

4. Warsztaty dla rodziców na temat czynników za-

bezpieczających zdrowie psychiczne dziecka 

(wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, budo-

wanie relacji i więzi z dzieckiem). 

1. Promocja zdrowia psychicz-

nego. 

2. Podniesienie świadomości 

uczniów/nauczycieli na temat 

zdrowia psychicznego. 

3. Poszerzenie świadomości 

uczniów oraz nauczycieli na te-

mat instytucji zajmujących się 

pomocą osobom z problemami 

zdrowia psychicznego. 

4. Zauważalne przez otoczenie 

pozytywne  zmiany w zacho-

waniu uczniów. 

5. Poszerzenie świadomości ro-

dziców na temat zdrowia psy-

chicznego dzieci. 

 

− terapeuta pedago-

giczny, 

− psycholog 

− pedagog, 

− specjaliści. 

cały rok 

4. Kształtowanie po-

stawy niesienia bezinte-

resownej pomocy oraz 

wychowanie do warto-

ści. 

1. Angażowanie uczniów do czynnego udziału w 

działaniach wolontariatu. 

2. Organizowanie i przeprowadzanie działań na 

rzecz wolontariatu (akcje, zbiórki, wystawy, np. 

wyjścia do Hospicjum i ZOL w Oławie, wolon-

tariat w schronisku  

dla zwierząt, Świąteczna Zbiórka Żywności). 

3. Promowanie Akcji Krwiodawstwa i przeprowa-

dzanie zajęć teoretycznych na temat zasad  kwa-

lifikowania kandydatów  na dawców krwi. 

4. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza –  5 

grudnia. 

1. Aktywna i efektywna działalność 

uczniów w wolontariacie. 
− wychowawcy,    

− nauczyciele, 

− ksiądz, 

− pedagog, 

− terapeuta pedago-

giczny, 

− opiekunowie wo-

lontariatu 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

5. Promowanie  

wczesnej profilaktyki 

chorób nowotworo-

wych. 

 

1. Szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki raka 

piersi, raka szyjki macicy. 

2. Udział w happeningu Różowa Wstążka. 

 

3. Realizacja programu edukacyjnego   

w zakresie profilaktyki  raka szyjki  

macicy WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY 

KROK. 

 

1. Podniesienie poziomu wiedzy  

z zakresu profilaktyki raka piersi, 

raka szyjki macicy i innych chorób 

nowotworowych. 

− pielęgniarka 

szkolna, 

− psycholog 

 

− pedagog  

I półrocze 
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4. NORMY I WARTOŚCI  

 
 

ZADANIA 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

  

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY DZIAŁAŃ 

 

 

OSOBY  

ODPOWIADZIALNE 

 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. Przestrzeganie  

ceremoniału szkolnego. 

 

1. Uroczysta oprawa uroczystości szkolnych i 

państwowych. 

2. Udział pocztu sztandarowego na terenie szkoły i 

poza nią. 

3. Uroczyste obchody świąt narodowych. 

1. Podkreślenie doniosłości te-

matyki uroczystości. 

2. Wzrost świadomości poczu-

cia przynależności narodowej. 

− dyrektor, 

− opiekunowie 

       sztandaru, 

− wychowawcy. 

 

cały rok 

2. Wychowanie  

w ramach edukacji pa-

triotycznej.  

1. Realizacja tematyki patriotycznej na lekcjach 

wychowawczych i na zajęciach z innych przed-

miotów. 

2. Spotkania z kombatantami. Obchody Dnia Kom-

batanta. 

3. Uroczystości, konkursy i inne działania upamięt-

niające  101  rocznicę odzyskania niepodległo-

ści. 

4. Organizacja konkursu „Żołnierze Wyklęci”. 

5. Spotkanie ze „świadkami historii”. 

6. Udział w konkursie „Mój Dom, Moje Miasto, 

Moja Ojczyzna”. 

 

1. Kształtowanie postaw patrio-

tycznych i obywatelskich. 

2. Szacunek dla symboli narodo-

wych - hymnu, godła, barw 

narodowych. 

3. Rozbudzania w młodzieży 

poczucia odpowiedzialności 

za losy Ojczyzny. 

4. Pogłębiania wiedzy mło-

dzieży o kraju ojczystym i 

jego historii. 

5. Upamiętnianie postaci i wy-

darzeń z przeszłości.  

− dyrektor, 

− wychowawcy, 

− nauczyciele, 

− pedagog, 

− psycholog, 

− terapeuta 

pedagogiczny. 

 

 

cały rok 

 

 

wrzesień 2020 

wrzesień- gru-

dzień 2020 

 

 

3. Wychowanie  

do wartości społecz-

nych. 

 

 

1. Realizacja tematyki dot. wartości społecznych 

na lekcjach wychowawczych, na zajęciach 

przedmiotowych, zajęciach dodatkowych, wy-

cieczkach, konkursach, uroczystościach. 

2. Rozwijanie samorządności poprzez aktywny 

udział SU w życiu szkoły. 

 

 

 

 

1. Znajomość wartości społecz-

nych takich jak: 

Ojczyzna, naród, Kościół, pa-

triotyzm, niepodległość, pra-

worządność, tradycja naro-

dowa, prawa człowieka, god-

ność człowieka, wolność, po-

kój, tolerancja, sprawiedli-

wość, równość społeczna, za-

bezpieczenie społeczne, de-

mokracja, solidarność. 

2. Umiejętność działania i ko-

munikacji społecznej. 

− dyrektor, 

− wychowawcy, 

− nauczyciele, 

− pedagog, 

− terapeuta pedago-

giczny, 

− opiekun SU. 

 

 

cały rok 
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3. Znajomość przez młodzież 

norm zachowania się w okre-

ślonych sytuacjach. 

4. Przestrzeganie prawa i moral-

nego postępowania w życiu. 

5. Szacunku dla ludzi starszych  

i przełożonych. 

6. Szacunek do instytucji pań-

stwowych.. 

7. Kształtowanie postawy tole-

rancji dla odmienności raso-

wych, narodowych, światopo-

glądowych, wyznaniowych, 

kulturowych. 

8. Wybór nowego SU. 

9. Opracowanie planu pracy  

oraz harmonogramu uroczy-

stości szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EKOLOGIA 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY DZIAŁAŃ 

 

OSOBY      

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN  

REALIZACJI 
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1. Propagowanie wiedzy 

na temat zdrowego stylu 

życia. 

 

1. Światowy Dzień Żywności- promocja zdrowej 

żywności – prezentacja multimedialna.   

2. Zorganizowanie konkursu powiatowego " Czas 

na zdrowie". 

 

3. Obchody Światowego Dnia Zdrowia . 

 

4. Czy wiesz co jesz?- czytaj etykiety produktów – 

warsztaty. 

5. Promocja zdrowego stylu życia krwiodawców. 

 

 

 

1.Znajomość piramidy zdrowego 

żywienia. 

2.Znajomość wpływu aktywności 

fizycznej na zdrowie człowieka. 

 

3.Znajomość  zagrożenia zdrowia 

nastolatków. 

4.Znajomość wartości odżywczej 

produktów. 

5. Podniesienie świadomości zdro-

wotnej i odpowiedzialności krwio-

dawców. 

 N. Frysztak 

 

E.Wilgosz, R.Jurzysta, 

I.Pasieka 

 

E.Wilgosz 

 

 

przedstawiciele  PCK 

16.10.2020 

 

marzec 2021 

 

7.04.2021 

 

 

 

cały rok 

2. Dostarczanie wiedzy na 

temat zagrożeń środowi-

ska. 

1. Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. 

2. Stop zaśmiecaniu Ziemi- prezentacja multime-

dialna, filmy edukacyjne, testy online.  

3. Aktywni dla klimatu- prezentacja multimedialna. 

 

1. Zwiększenie wrażliwości na pro-

blemy środowiska. 

2.Wzrasta poziom świadomości za-

grożeń współczesnej cywilizacji 

oraz poczucie odpowiedzialności za 

stan środowiska. 

- R. Jurzysta 

- wychowawcy 

kwiecień 2021 

cały rok 

3. Kształtowanie postawy 

proekologicznej u 

uczniów. 

1. Gazetki, wystawy promujące postawę proekolo-

giczną. 

2. Lekcje otwarte – promowanie działań dotyczą-

cych ochrony środowiska. 

3. Angażowanie uczniów do czynnego udziału w 

akcjach proekologicznych na terenie szkoły i po-

wiatu. 

4. Udział w konkursach online dotyczących działań 

ekologicznych. 

 

 

1. Znajomość przez uczniów metod 

i form ochrony krajobrazu 

2. Większa wrażliwość na pro-

blemy środowiska. 

3. Wzrasta wiedza uczniów na te-

mat zachować proekologicznych 

(np. racjonalne korzystanie z wody, 

oszczędności energii elektrycznej). 

4.Kształtowana jest postawa proek-

ologiczna  i znajomość zasad 

ochrony środowiska. 

 

-wychowawcy 

 

-wychowawcy 

 

- wychowawcy 

 

-wychowawcy 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

6. ORIENTACJA ZAWODOWA  
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ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY DZIAŁAŃ 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN  

REALIZACJI 

1. Prowadzenie zajęć 

przygotowujących 

uczniów do świadomego 

planowania kariery  

zawodowej.  
 

1. Zajęcia grupowe w klasach oraz indywidualne we-

dług potrzeb.  
2. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania 

uczniów na pomoc w planowaniu kształcenia i ka-

riery zawodowej. 

3. Organizowanie poradnictwa odpowiadającego po-

trzebom uczniów i ich rodziców online. 

4. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów zwią-

zanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przed-

miotowych lub wychowawczych, w tym zajęć 

online. 

5. Przygotowanie uczniów klas czwartych do roz-

mów kwalifikacyjnych o pracę zawodową. 

6. Przeprowadzanie testów online dotyczące predys-

pozycji zawodowych. 

7. Udział w bezpłatnych webinariach dotyczących 

planowania kariery. 

 

1. Znajomość przez uczniów 

przepisów i zasad związanych z 

funkcjonowaniem na rynku 

pracy. 

2. Uczniowie rozpoznają swoje 

zainteresowania i predyspozycje 

zawodowe. 

3.Uczniowie wiedzą jak przygo-

tować się do rozmów kwalifika-

cyjnych. 

4. Uczniowie pełnoletni potrafią 

świadomie planować swoją ka-

rierę. 

− doradca zawo-

dowy, 

− wychowawcy 

− nauczyciele przed-

miotów zawodo-

wych 

 

cały rok 

2. Udostępnianie  

uczniom informacji  

nt. oferty edukacyjnej 

szkół wyższych  

oraz  procedury  

rekrutacji. 

1. Zajęcia grupowe  w klasach oraz indywidualne 

według potrzeb. 

2. Udział w zajęciach online w ramach Festiwalu 

Nauki we Wrocławiu. 

3. Zapoznanie z ofertami edukacyjnymi szkół wyż-

szych online. 

 

 

1. Świadomy wybór przez  

uczniów dalszej drogi 

kształcenia. 

2. Poznanie zasad rekrutacji i 

kierunków kształcenia szkół 

wyższych. 

− doradca zawo-

dowy, 

− wychowawcy. 

 

cały rok 

 

 

3. Kształcenie  

zawodowe oparte  

na ścisłej współpracy  

z pracodawcami.  

Rozwój doradztwa  

zawodowego. 

1. Współpraca z pracodawcami podczas praktyk za-

wodowych. 

2. Kontrola uczniów podczas praktyk zawodowych 

przez  wychowawców.  

1. Zadowolenie pracodawców  

z pracy uczniów świadczo-

nej podczas praktyk zawo-

dowych 

2. Dopasowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb 

rynku. 

− doradca zawo-

dowy, 

− wychowawcy. 

 

Wg harmono-

gramu praktyk 
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VIII. ZASADY EWALUACJI  PROGRAMU WYCHOWAWCZO  – PROFILAKTYCZNEGO.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest poddawany ewaluacji, polegającej na gromadzeniu informacji związanych z prowa-

dzonymi działaniami, celem ich modyfikacji i osiągnięcia wyższego poziomu jego skuteczności.  

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie na podstawie:  

▪ analizy dokumentacji szkolnej, 

▪ sprawozdań kadry pedagogicznej, 

▪ obserwacji zachowań uczniów i wyników kształcenia, 

▪ frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych, 

▪ przeprowadzonych badań ankietowych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

▪ rozmów z rodzicami. 

Program będzie poddany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego 2020/2021. 


