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ROK SZKOLNY 2022/2023 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.-  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  

(Dz.U. nr 78 poz. 483 ze zm.)  

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. 

 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U.UE.C. Nr 303 poz.1) 

 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. przyjęta przez zgromadzenie 

ogólne ONZ (Dz.U. z 1991 r. nr 120 poz.526) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U.2019 poz.1148) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  

(Dz.U 2017 poz. 60 ze zm.) 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz.1481) 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz.1287) 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II 

stopnia (Dz.U.2018 poz. 467) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 r. poz. 1647) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 323) 

 Statut Szkoły 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009 Nr 139 poz. 1133) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; Dz. U z 2007 r. Nr 70, 

poz. 473) 

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/08/1287.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/08/1287.pdf
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 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 nr 179, poz. 

1485 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018, poz. 214) 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 nr 10, poz. 55) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. 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. 2017 poz. 1117 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 nr 180 

poz. 1493) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 

Nr 35, poz. 228) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 

stacjonarny – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID 19 

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy              

(Dz. U. z 2022 r., poz. 645) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594) 

 

 

https://www.oswiata.tychy.pl/uploads/files/akty%20prawne/COVID-19%20przepisy/3_DZU_2020_493_MEN_szczegolne_rozwiazania.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000064501.pdf
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Wizja szkoły 

Szkoła stwarza uczniom możliwość rozwoju intelektualnego i społecznego, kształtuje 

postawę etyczną, uczy otwartości, tolerancji oraz szacunku dla tradycji narodów i regionów. 

Szkoła kształci wartościowych ludzi, przyszłych olimpijczyków oraz obywateli. 

 

Misja szkoły 

Kształcenie i wspieranie w rozwoju młodzieży, aby mogła optymalnie realizować 

swoje cele życiowe zachowując otwartą postawę w stosunku do innych ludzi i środowiska. 

 

Wizerunek absolwenta 

 Ma zdolność do  kreatywnego myślenia i działania, jest nastawiony na rozwój i osiąganie 

celów, chętnie pogłębia wiedzę oraz doskonali swoje umiejętności 

 Odróżnia zachowania dobre i złe w oparciu o uniwersalne wartości ogólnospołeczne 

 Rozumie i szanuje innych, potrafi współpracować, jest otwarty i ciekawy otaczającego świata 

i innych ludzi 

 Umiejętnie komunikuje się z innymi szanując odmienność cudzych poglądów, wierzeń 

i zachowań 

 Jest osobą kulturalną, przestrzegającą norm społecznych, potrafiącą dostosować zachowanie 

i strój odpowiednio do  sytuacji i miejsca 

 Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie niesie im pomoc, działa na rzecz środowiska 

  Dąży do rozwijania określonych cech charakteru i osobowości, takich jak: uczciwość, 

rzetelność, życzliwość, poczucie własnej wartości i honoru. 

 Prawidłowo funkcjonuje w warunkach współczesnego świata oraz sprawnie posługuje się 

językami nowożytnymi i technologiami 

 Doskonali swoje zdolności i zainteresowania sportowe 

 Zna zagrożenia wynikające z używania substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

jak i nowych substancji psychoaktywnych oraz konsekwencje uzależnień 

Założenia programu 

Program  profilaktyczno – wychowawczy w sposób całościowy opisuje treści i działania 

społeczności szkolnej zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia i promowaniu jego 

zdrowia w sposób holistyczny ze szczególnym uwzględniem działań w oparciu 
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o przeprowadzoną diagnozę w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, jak 

i służy urzeczywistnieniu wizji szkoły.  

Przy opracowaniu programu wykorzystano wnioski z ewaluacji problemów 

występujących w szkole dokonanej na podstawie: 

 Rozmów indywidualnych, wywiadów prowadzonych z uczniami oraz ich rodzicami  

 Badań ankietowych środowiska szkolnego (rodziców, nauczycieli, uczniów), w których  

poddano badaniu różne sfery środowiska szkolnego i pozaszkolnego uczniów 

 Badań ankietowych grona nauczycielskiego  

 Diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących 

i czynników ryzyka, zwłaszcza zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, dotyczącej 

uczniów albo wychowanków, rodziców bądź opiekunów, nauczycieli, wychowawców 

oraz innych pracowników szkoły albo placówki, opracowywanej we współpracy 

z uczniami, wychowankami, ich rodzicami lub opiekunami oraz nauczycielami, 

wychowawcami, innymi pracownikami szkoły, jak i placówki, w każdym I sem. roku 

szkolnego 

 Bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, na terenie 

internatu, na zajęciach sportowych, a także na wycieczkach oraz imprezach 

pozaszkolnych 

 Analizy sukcesów i niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie podczas roku 

szkolnego 

 Analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania 

interwencji wychowawczej na podstawie zapisów w dzienniku, dokumentacji 

wychowawców klas, dokumentacji pedagoga i psychologa szkolnego, protokołów zebrań 

zespołu kryzysowego, notatek służbowych 

 Informacji uzyskanych od pracowników instytucji współpracujących ze szkołą  

 Informacji uzyskanych przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymiświadczenia zdrowotne 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, 

policją, pracodawcami, z innymi podmiotami działającymi na rzecz szkoły 
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Promowane wartości 

 Indywidualizacja nauczania utrzymująca dobry poziom nauczania uwzględniający 

ambicje, potrzeby, zainteresowania uczniów i oczekiwania rodziców 

 Atrakcyjna oferta edukacyjna i sportowa dostosowana do oczekiwań i potrzeb środowiska 

uczniowskiego 

 Bezpieczna szkoła szanująca godność jednostki, tolerancja, szacunek i kultura współżycia 

społecznego oraz działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

i przeciwdziałanie agresji i przemocy w społeczności szkolnej 

 Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni 

dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane 

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży 

 Kształtowanie osobowości ucznia w warstwie poznawczej, światopoglądowej, 

psychicznej, socjologicznej i kulturowej  

 Zapobieganie zagrożeniom związanym z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych poprzez działalność 

edukacyjną polegająca na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy oraz umiejętności 

u uczniów i wychowanków, ich rodziców albo opiekunów, nauczycieli oraz 

wychowawców z zakresu profilaktyki w celu zapobiegania używania substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych  

 Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu poprzez tworzenie warunków 

umożliwiających wszystkim uczniom pełną integrację z grupą i społeczeństwem,  

oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dostarczenie informacji na 

temat zdrowia młodzieży w aspekcie biopsychospołecznym 

 Wskazanie walorów zdrowego stylu życia poprzez dostarczenie informacji na temat zasad 

zdrowego żywienia, w szczególności dla osób uprawiających sport  

 Promowanie umiejętności społecznych, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

sposobów uzyskiwania satysfakcji osobistych 

 Kształtowanie umiejętności komunikowania się społecznego bez przemocy 

 Dostarczanie informacji o wpływie substancji uzależniających i zachowań ryzykownych 

na organizm człowieka oraz zagrożeniach z nimi związanych 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

młodzieży 
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 Aktywna współpraca z rodzicami, wspieranie ich w procesie wychowawczym 

 

Cel ogólny programu 

Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie 

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

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

 Cel programu profilaktyczno-wychowawczego jest realizowany poprzez stałą 

i systematyczną pracę edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną rady pedagogicznej, 

rodziców, uczniów, instytucji współpracujących ze szkołą, stworzenie warunków dla 

wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w wymiarze intelektualnym, etycznym, 

emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym, a także eliminowanie i zapobieganie 

zachowaniom niepożądanym. 

 

Cele szczegółowe 

Sfera wychowawcza 

 Rozwijanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich przy jednoczesnym otwarciu się na 

wartości kulturowe Europy i świata 

 Integracja zespołów klasowych i społeczności szkolnej 

 Wspieranie rozwoju różnych sfer osobowości, potrzeb, możliwości ucznia oraz jego 

zainteresowań edukacyjnych i sportowych 

 Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji dla każdego człowieka bez względu na 

pochodzenie, wyznanie, światopogląd, kulturę, orientację seksualną oraz inne różnice 

pomiędzy ludźmi 

 Wdrażanie uczniów do pracy w Samorządzie Szkolnym, wolontariacie i innych organizacjach 

działających na terenie szkoły oraz w środowisku pozaszkolnym 

 Kształtowanie poczucia obowiązku, odpowiedzialności, dyscypliny oraz postawy tolerancji; 

wychowanie przez sport, wpajanie zasady "fair play" i kształtowanie umiejętności 

wygrywania i przegrywania w sporcie 

 Wspieranie rodziców w zakresie kształtowania odpowiedzialności za wychowanie dzieci, 

umiejętności zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, więzi emocjonalnej i dobrej 

komunikacji w rodzinie oraz umiejętności udzielania dziecku wsparcia w trudnych sytuacjach 
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Sfera opiekuńcza 

 Troska o bezpieczeństwo, przeciwdziałanie agresji i przemocy  

 Pomoc uczniom w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, przeciwdziałaniu 

nadmiernemu stresowi i niedostosowaniu społecznemu 

 Organizowanie zajęć szkolnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb 

biopsychospołecznych uczniów oraz edukacja włączająca uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

 Organizowanie różnych form opieki i pomocy dla uczniów, którym z przyczyn 

rodzinnych, losowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych potrzebna jest  pomoc 

i wsparcie 

Sfera profilaktyczna 

 Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym związanym z zażywaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

 Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania  

 Zapobieganie rozpowszechnianiu i korzystaniu z pornografii, 

 Kształtowanie postaw otwartych i asertywnych oraz bezpiecznych zachowań społecznych 

 Rozwijanie umiejętności życiowych, w tym samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania, wyrażania emocji wśród uczniów 

 Modelowanie postawy życzliwej komunikacji i tolerancji  

 Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, podejmowania decyzji w trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu wśród uczniów 

 Realizowanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia  

 Opracowanie i wdrażanie procedur w związku z pandemią 

 

Realizatorzy programu 

Dyrektor szkoły 

 Monitoruje, koordynuje i ewaluuje realizację celów i założeń Szkolnego Programu 

Profilaktyczno-Wychowawczego 

 Modyfikuje szkolną działalność wychowawczą poprzez badanie jakości pracy 

wychowawczej 
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 Współpracuje z podmiotami i instytucjami wspomagającymi szkołę w realizacji zadań 

wychowawczych 

Rada pedagogiczna 

 Opiniuje i zatwierdza regulaminy, procedury postępowania i systemy wspomagania 

wychowawczego szkoły 

 Analizuje sytuację szkolną uczniów systematycznie podczas roku szkolnego 

Wychowawcy klas 

 Opracowują plany pracy wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz 

integracji zespołu klasowego, dbałości o poczucie bezpieczeństwa i akceptację każdego 

ucznia w klasie oraz promowanie zdrowego stylu życia 

 Współpracują ściśle z rodzicami uczniów, nauczycielami uczącymi w klasie, trenerami, 

pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny w zakresie spraw uczniów 

 Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów 

 Udzielają pomocy i wsparcia uczniom przeżywającym problemy, mającym trudną sytuację 

socjalną i/lub rodzinną 

 Realizują zadania związane z profilaktyką używania substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych wykorzystując aktywne metody pracy 

we współpracy z przedstawicielem lub przedstawicielami państwowych wojewódzkich 

i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, policji lub podmiotami działającymi 

na rzecz szkoły, posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu tych działań, w szczególności 

w realizowaniu programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 Rozwiązują bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy  z rodzicami, 

nauczycielami, pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły  

 Przekazują swoje spostrzeżenia na temat poszczególnych uczniów oraz zespołów klasowych 

na posiedzeniu zespołów wychowawców, zebraniu rady pedagogicznej i/ lub bezpośrednio 

dyrekcji szkoły, 

 Są bezpośrednio odpowiedzialni za proces wychowawczy i bezpieczeństwo powierzonych im 

wychowanków 
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 Troszczą się o poprawność prowadzenia dokumentacji szkolnej 

 Przedstawiają uczniom na początku każdego roku szkolnego zasady BHP szkoły oraz 

obowiązki i prawa ucznia wynikające ze statutu szkoły, w tym szkolny systemu oceniania 

 Monitorują obecności rodziców na zebraniach klasowych i dniach otwartych  

Nauczyciele i trenerzy 

 Współpracują z wychowawcami klas na rzecz realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów 

 Niezwłocznie reagują na wszystkie przejawy naruszania przez uczniów ogólnie przyjętych 

norm zachowania i łamania postanowień statutu szkoły 

 Realizują zadania związane z profilaktyką używania substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych wykorzystując aktywne metody pracy 

we współpracy z przedstawicielem lub przedstawicielami państwowych wojewódzkich i 

państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji lub podmiotami działającymi na 

rzecz szkoły, posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu tych działań, w szczególności w 

realizowaniu programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 Organizują pracę na zajęciach w atmosferze zaufania, współpracy i wzajemnej tolerancji 

 Doskonalą kwalifikacje zawodowe i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze 

Pedagog/psycholog szkolny 

 Włączają się w realizację poszczególnych zakresów zadań opiekuńczo-wychowawczych 

szkoły w myśl przepisów prawa oświatowego i potrzebami szkoły 

 Wspierają wychowanków oraz wychowawców i rodziców w radzeniu sobie w sytuacjach 

trudnych 

 Tworzą warunki do sprawnej komunikacji i porozumienia w sytuacjach spornych, uczestniczą 

w mediacjach i tworzeniu planów naprawczych  

 Utrzymują indywidualny kontakt z dyrekcją w sprawach wychowawczych 

 Prowadzą indywidualną pracę z uczniami i rodzicami 

  Realizują zadania związane z profilaktyką używania substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych wykorzystując aktywne metody pracy 

we współpracy z przedstawicielem lub przedstawicielami państwowych wojewódzkich i 

powiatowych inspektorów sanitarnych, policji lub podmiotami działającymi na rzecz szkoły, 
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posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu tych działań, w szczególności w realizowaniu 

programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 Realizują zadania w zakresie doradztwa zawodowego we współpracy z doradcą zawodowym 

oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

 Wspierają działania opiekuńczo-wychowawcze pracowników pedagogicznych i rodziców 

uczniów: 

- dokonując diagnozy sytuacji indywidualnej ucznia, zespołów klasowych i społeczności 

szkolnej  

- wspierając lub korygując działania wychowawcy klasy 

Rada rodziców 

 Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Szkolny Program Profilaktyczno-

Wychowawczy  

 Współpracuje z radą pedagogiczną, dyrekcją szkoły i nauczycielami w sprawach wychowania 

i kształcenia młodzieży 

 Opiniuje programy profilaktyczne wybrane do realizacji na terenie szkoły oferowane przez 

instytucje i osoby fizyczne  

 Uczestniczy w wydarzeniach ważnych dla społeczności szkolnej  

Samorząd uczniowski 

 Reprezentuje społeczność uczniowską 

 Inicjuje działania wychowawcze zatwierdzone przez radę pedagogiczną i radę rodziców 

Pielęgniarka medycyny szkolnej 

 Wykonuje profilaktyczne badania bilansowych - przesiewowych stanu zdrowia uczniów  

 Prowadzi zajęcia z uczniami na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób i uzależnień, 

radzenia sobie ze stresem, zachowań ryzykownych, w tym stosowania używek 

 Realizują zadania związane z profilaktyką używania substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych wykorzystując aktywne metody pracy 

we współpracy z przedstawicielem lub przedstawicielami państwowych wojewódzkich 

i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji lub podmiotami działającymi 

na rzecz szkoły, posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu tych działań, w szczególności 

w realizowaniu programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 
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profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 Realizuje programy zdrowotne  

Pracownicy administracyjni 

 Sygnalizują dyrekcji i nauczycielom przypadki niepokojącego zachowania uczniów na terenie 

szkoły 

 Interweniują w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób 

przebywających na terenie szkoły 

 Biorą udział w szkoleniach w zakresie zapewniania uczniom prawidłowej opieki 

i bezpieczeństwa 

 

Adresaci programu 

 Rodzice/opiekunowie prawni jako osoby odpowiedzialne za wychowanie swoich dzieci 

 Uczniowie szkoły 

 Nauczyciele i trenerzy  

 

Formy realizacji 

 lekcje wychowawcze 

 lekcje przedmiotowe 

 zajęcia sportowe 

 zajęcia pozalekcyjne, w tym w internacie szkolnym 

 imprezy i formy kulturalne na terenie szkoły przygotowywane wspólnie z młodzieżą 

 wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze 

 wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów  

 indywidualnej pracy psychologiczno – pedagogicznej z uczniem 

 zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym i rozwijających kompetencje 

emocjonalno – społeczne i umiejętności uczenia się  

 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i wyborem zawodu 

 aktywne metody pracy 

 akcji charytatywnych i proekologicznych 

 zawodów i imprez sportowych 
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 samopomocy uczniowskiej i wolontariatu 

 współpracy z rodzicami, która obejmuje: 

-   kontakt natychmiastowy w niepokojących przypadkach wychowawczych (telefoniczny, za 

pomocą dziennika elektronicznego oraz listowny) 

-   kontakt stały podczas zebrań szkolnych i konsultacji, 

-   współdziałanie z Radą Rodziców 

-   porady i konsultacje w ramach współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym 

Szczegółowe działania profilaktyczno-wychowawcze 

Zadania wychowawcze i opiekuńcze 

Zadania do realizacji Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

realizacji 

Działania mające na celu podniesienie 

bezpieczeństwa na terenie szkoły 

Omówienie postanowień statutu 

szkoły, przepisów BHP i przeciwpożarowyc

h,  regulaminów, przeprowadzenie próbnego 

alarmu w szkole i w internacie  

dyrekcja 

nauczyciele 

trenerzy 

wychowawcy 

początek 

roku 

szkolnego 

Diagnozowanie potrzeb socjalnych i  

biopsychospołecznych uczniów  

wpływających na realizację procesu  

dydaktyczno-wychowawczego 

Organizacja procesu wychowawczo-

dydaktycznego z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów, udzielanie wsparcia uczniom o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

udzielanie pomocy socjalnej, pomoc prawna, 

socjalna uczniom uchodźcom z Ukrainy,  

dyrekcja 

nauczyciele 

trenerzy 

wychowawcy 

wrzesień/  

w czasie 

roku 

szkolnego 

 

Wybory przedstawicieli młodzieży i 

rodziców 

Wybory do samorządów uczniowskich, 

Klasowych Rad rodziców, Rady Rodziców 

w szkole 

opiekun samorządu 

wychowawcy 

rodzice 

 

wrzesień 

Monitorowanie postępów edukacyjnych, 

sportowych uczniów; zachowania i 

frekwencji 

Monitorowanie dzienników lekcyjnych i 

zajęć pozalekcyjnych , zeszytów spostrzeżeń  

Spotkania zespołów klasowych  

Kontakt z rodzicami 

dyrekcja wychowawcy 

pedagog/psycholog 

trenerzy nauczyciele  

rodzice 

w czasie 

roku 

szkolnego 

 

Współpraca z rodzicami w sprawach 

dotyczących ich dzieci 

Zebrania klasowe, spotkania indywidualne, 

spotkania z dyrekcją szkoły, pedagogiem/ 

psychologiem, porady i konsultacje 

dyrekcja, wychowawcy 

pedagog/psycholog,  

trenerzy, nauczyciele,  

rodzice 

w czasie 

roku 

szkolnego 

 

Rozwiązywanie i monitorowanie  sytuacji 

problemowych 

Rozmowy/mediacje,  monitoring  szkolny,  

badania ankietowe, obserwacja zachowań 

uczniów 

Organizacja zajęć rozwijających 

dyrekcja, wychowawcy 

pedagog/psycholog, 

trenerzy, nauczyciele,  

rodzice, negocjatorzy 

w czasie 

roku 

szkolnego 
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kompetencje emocjonalno-społeczne, pomoc 

terapetyczna dla uczniów z traumą wojenną, 

Zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna 

dla uczniów dyslektycznych 

spoza szkoły 

Doradztwo zawodowe 

Samopoznanie w aspekcie  zainteresowań, 

uzdolnień, temperamentu, mocnych i 

słabych stron, możliwości rozwoju. 

Wyznaczenie celów życiowych i ich 

perspektyw czasowych 

Organizacja zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i wyborem zawodu 

wychowawcy 

doradca zawodowy 

pedagog/ psycholog 

 

w czasie 

roku 

szkolnego 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych 

Kultywowanie tradycji oraz tożsamości 

narodowej, poznawanie historii Polski,  

kształtowanie poszanowania języka 

polskiego i dziedzictwa narodowego, 

symboli narodowych (godła, hymnu, flagi), 

obchody świąt państwowych, historii życia i 

osiągnięć patrona szkoły 

Ślubowanie klas pierwszych na 

cmentarzu w Palmirach, zbieranie 

eksponatów do szkolnego muzeum 

historycznego, apele i wystawy 

okolicznościowe, wycieczki do 

muzeów, odwiedzaniei miejsc pamięci 

narodowej, udział w uroczystościach 

pozaszkolnych, zajęcia lekcyjne i 

wychowawcze, konkursy wiedzy 

obywatelskiej i historycznej, wystawa 

stała o Janusza 

Kusocińskiego, używanie symboli 

narodowych w czasie świąt 

państwowych i uroczystości szkolnych 

Nauka języka polskiego dla uchodźców 

z Ukrainy 

dyrekcja, wychowawcy, 

opiekun samorządu 

uczniowskiego, 

nauczyciele historii,  

WOS, języka polskiego, 

WOK, opiekun pocztu 

sztandarowego, rodzice 

 

wrzesień  

 

w czasie 

roku 

szkolnego 

 

Kształtowanie tożsamości europejskiej –

 poznawanie wartości współczesnego świata i 

przynależności Polski do Unii  

Europejskiej 

Obchody Dnia Flagi 

Poznanie historii oraz tradycji innych państw 

i narodów 

Konkursy wiedzy o Unii Europejskiej i 

innych państwach, Dzień Europejski, 

tematyczne konkursy plastyczne,  

pogłębianie wiedzy o geografii, kulturze  

i historii państw i narodów 

Integracja uczniów różnych 

narodowości.  

wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

WOS, WOK, języka 

polskiego, rodzice 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Kształtowanie postawy obywatela Polski, 

Unii Europejskiej i świata 

Poznawanie praw i obowiązków 

obywateli oraz przepisów prawa 

wychowawcy, nauczyciele 

WOS 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Przygotowanie do życia społecznego Zajęcia dotyczące  agresji, asertywności 

i tolerancji oraz innych wartości 

wychowawcy, 

nauczyciele WOS, EDB, 

w czasie 

roku 
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i działania na rzecz wspólnego 

bezpieczeństwa 

Zapoznanie uczniów z zasadami kulturalnego 

i bezpiecznego zachowania    

Wpojenie zasad uczciwości, otwartości, 

tolerancji i asertywności  

Zapoznanie uczniów z treścią przepisów 

dotyczących dzieci i przemocy w rodzinie 

oraz uzyskiwania pomocy 

Kształtowanie wizji własnego życia i 

realizacji celów  

tworzących kulturę i obyczaje, normy 

zachowania, przepisy prawa oraz 

bezpieczeństwo społeczne  

Zajęcia profilaktyczne nt przemocy w 

rodzinie, form pomocy jej ofiarom, 

przepisów prawnych 

Zajęcia nt planowania rozwoju 

osobistego, samoświadomości, 

odpowiedzialności, tworzenia i 

realizacji celów życiowych,  

autoprezentacji, sposobów radzenia 

sobie w sytuacjach stresowych i 

trudnych oraz traumatycznych 

(uchodźcy z Ukrainy) 

Realizacja programów edukacyjno-

profilaktycznych 

 pedagog/psycholog, 

rodzice, policja, straż 

miejska, rodzice 

szkolnego 

Edukacja ekologiczna 

Życie i działalność człowieka jako części 

środowiska:atmosfera i klimat, bezpieczeństwo 

ekologiczne, ochrona przed hałasem, ochrona 

przed promieniowaniem jonizującym, 

gospodarka odpadami, różnorodność 

biologicznej, gospodarowanie na obszarach 

prawem chronionych, ochrona 

krajobrazu,  racjonalne gospodarowanie 

zasobami środowiska naturalnego, ochrona 

wód, powietrza, gleby i ekosystemów 

Lekcje wychowawcze, zajęcia 

lekcyjne, pozalekcyjne, sportowe 

Konkursy wiedzy przyrodnicznej, 

konkursy plastyczne i fotograficzne 

Akcje Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi  

Sporządzanie katalogu sposobów 

oszczędzania wody, energii 

elektrycznej, segregacji śmieci, 

stosowania środków chemicznych, 

recyklingu 

Tworzenie prezentacji 

wychowawcy, nauczyciele 

biologii, geografii, EDB, 

WOS, trenerzy, rodzice 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Rozumienie przyczyn i skutków 

ingerencji człowieka w środowisko 

przyrodnicze 

Ocena procesów cywilizacyjnych 

zagrażających bezpieczeństwu przyrodniczemu  

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko człowieka 

Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, 

projekcja filmów i prezentacji o 

tematyce ekologicznej i ochrony 

przyrody 

wychowawcy, nauczyciele 

biologii, geografii, EDB, 

WOS, trenerzy, rodzice 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Kształtowanie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy w 

Kurs pierwszej pomocy 

Zajęcia lekcyjne 

wychowawcy, nauczyciele biologii, EDB, 

trenerzy, rodzice, ratownicy medyczni 

w czasie 

roku 
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nagłych  wypadkach szkolnego 

Propagowanie honorowego 

krwiodawstwa i oddawania szpiku 

kostnego 

Zajęcia lekcyjne 

Prezentacje i projekcje filmów 

wychowawcy, nauczyciele biologii, EDB, 

trenerzy, rodzice, ratownicy medyczni 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Ocena sytuacji kryzysowych 

zagrażających  bezpieczeństwa    

Zapoznanie uczniów z sygnałami 

alarmowymi i procedurami 

postępowania w sytuacji 

zagrożenia, przeprowadzenie 

próbnego alarmu i ewakuacji, 

zajęcia lekcyjne, lekcje 

wychowawcze 

koordynator ds. bezpieczeństwa, 

wychowawcy, nauczyciele EDB, 

trenerzy, rodzice 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Edukacja profilaktyczna i prozdrowotna 

Utrzymywanie zdrowia w aspekcie  

fizycznym: zdrowe odżywianie, 

aktywność fizyczna, dbałość o higienę 

osobistą, profilaktyka chorób 

zakaźnych, cywilizacyjnych, 

„brudnych rąk”, przenoszonych drogą 

płciową 

Udział w programach 

promujących zdrowie, zajęcia 

lekcyjne, tworzenie 

jadłospisów, konkursy i 

prezentacje, projekcje filmów 

dydaktycznych 

Wsparcie psychologiczno – 

pedagogiczne, szczególnie w 

sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID 19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki 

i pomocy oraz wsparcie 

psycholgiczno pedagogiczne dla 

uczniów i ich rodzin z Ukrainy  

Badania okresowe i 

przesiewowe 

wychowawcy, nauczyciele biologii, 

pielęgniarka medycyny szkolnej, 

trenerzy, rodzice 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Zdrowie psychoseksualne: 

zmiany fizjologiczne i potrzeby 

psychofizyczne w okresie 

dojrzewania, kryteria dojrzałości 

Wspieranie czynników chroniących:  

silna więź emocjonalna z rodzicami, za

interesowanie nauką szkolną, regularne 

praktyki religijne, poszanowanie norm, 

wartości i autorytetów społecznych, 

przynależność do pozytywnej grupy 

Przeciwdziałanie korzystaniu z 

Profilaktyka uniwersalna, 

selektywna i wskazująca 

Udział w programach 

promujących zdrowie, zajęcia 

lekcyjne, projekcje filmów 

dydaktycznych, dyskusje 

rodzice, wychowawcy, 

pedagog/psycholog, nauczyciele  

biologii, WDŻ, etyki, religii 

pielęgniarka medycyny szkolnej, 

trenerzy 

w czasie 

roku 

szkolnego 



17 

 

pornografii i rozpowszechnianiu jej 

Kształtowania zdrowia psychicznego, 

społecznego i samorealizacji: 

samoakceptacja, umiejętność radzenia 

sobie i konstruktywnego 

rozwiązywania problemów, 

planowanie rozwoju osobistego, 

organizacja aktywności i wypoczynku, 

sprawna komunikacja społeczna, 

rozwój empatii i chęci niesienia 

pomocy, rozwój sfery aksjologicznej, 

nauka autoprezentacji, 

przeciwdziałanie zaburzeniom i 

dysfunkcjom psychicznym  

Realizacja programów 

prozdrowotnych, praca w 

wolontariacie szkolnym i 

pozaszkolnym, zajęcia lekcyjne 

i pozalekcyjne, prezentacje, 

dyskusje 

rodzice, wychowawcy, 

psycholog/pedagog, nauczyciele  

biologii, WDŻ, etyki, religii 

pielęgniarka medycyny 

szkolnej, opiekun samorządu 

uczniowskiego, trenerzy 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Profilaktyka uzależnień : kształtowanie 

odpowiedzialności za życie, postawy  

asertywności, dbałości o dobre relacje 

z dorosłymi i  rówieśnikami,  

rozwijanie zainteresowań 

uczniów, uzyskanie prawidłowej  

informacji nt stosowania używek i 

rozwoju uzależnienia, umiejętność  

szukania pomocy, kształtowanie 

postawy refleksji w stosunku do  

różnych zachowań, subkultur i trendów

 społecznych, roztropne korzystanie w 

procesie kształcenia z narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących 

technologie informacyjno – 

komunikacyjne. 

Realizacja programów 

prozdrowotnych, spotkania z  

terapeutą uzależnień, aktywne 

metody pracy, zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne, 

prezentacje, dyskusje, projekcje 

filmów dydaktycznych, 

warsztaty. 

Realizacja zadań związanych z 

profilaktyką używania 

substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz 

nowych substancji 

psychoaktywnych, uzależnień 

od Internetu i innych urządzeń 

cyfrowych wykorzystując 

aktywne metody pracy we 

współpracy z 

przedstawicielem lub 

przedstawicielami państwowych 

wojewódzkich i państwowych 

powiatowych inspektorów 

sanitarnych, Policji lub 

podmiotami działającymi na 

rzecz szkoły, posiadającymi 

rodzice, wychowawcy, terapeuta 

uzależnień, psycholog/pedagog, 

nauczyciele  

biologii, WDŻ, pielęgniarka medycyny 

szkolnej, trenerzy 

w czasie 

roku 

szkolnego 
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doświadczenie w prowadzeniu 

tych działań, w szczególności w 

realizowaniu programów 

zalecanych w ramach Systemu 

rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego, o którym 

mowa w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Pomoc socjalna Stypendia szkolne, wyprawka  

szkolna, zasiłki losowe, 

stypendium „Posiłek dla ucznia” 

„Gorący posiłek” - OPSy 

dyrekcja, wychowawcy, pedagog/ 

psycholog 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Wyrabianie nawyku samorozwoju i 

zdrowych form spędzania wolnego 

czasu 

Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i 

sportowe 

wychowawcy, nauczyciele, trenerzy, 

rodzice 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Otoczenie opieką uczniów, u których 

stwierdzono zachowania o charakterze 

ryzykownym , problemy 

wychowawcze, objawy uzależnienia 

i/lub demoralizacji 

Rozmowy indywidualne z 

uczniami i ich rodzicami    

 Spotkanie z rodzinami uczniów 

mających podobne problemy  

 Kontaktowanie uczniów i ich 

rodziców z terapeutami w 

dziedzinie terapii uzależnień, 

socjoterapii oraz innych zgodnie 

z potrzebą zdrowotną 

Zajęcia rozwijaące kompetencje 

społeczne 

Porady i konsultacje 

 

dyrekcja, wychowawcy, pedagog/ 

psycholog, nauczyciele, trenerzy, 

rodzice 

w czasie 

roku 

szkolnego 

Przeciwdziałanie przestępczości 

nieletnich: diagnozowanie 

środowiska ucznia w celu wczesnego 

wykrywania zagrożenia demoralizacją,   

 pomoc rodzinom 

dysfunkcyjnym i niewydolnym 

wychowawczo, informacja o 

instytucjach świadczących pomoc dla 

Współpraca szkoły z ośrodkiem 

pomocy społecznej, policją, 

strażą miejską, sądami i innymi 

instytucjami działającymi  

obszarze patologii społecznych, 

przeprowadzanie badań, 

obserwacji, wywiadów, 

studiowanie dokumentacji w 

rodzice, dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog/psycholog, nauczyciele, 

trenerzy, rodzice, policja, straż 

miejska, kuratorzy sądowi 

w czasie 

roku 

szkolnego 
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uczniów i ich rodzin, informacja o 

mechanizmach psychomanipulacji i 

ochrony przed negatywnym wpływem 

otoczenia, informacja o 

odpowiedzialności prawnej nieletnich 

sprawach uczniów, konsultacji i 

poradnictwa dla rodziców, 

nauczycieli i uczniów , 

tworzenie form pomocy 

koleżeńskiej.   

 

 

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego 

Założenia  

1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyczno – Wychowawczego udział biorą 

rodzice, nauczyciele i uczniowie oraz pozostali adresaci Programu. 

2. Monitoring i ewaluację Programu realizowanego w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzi 

zespół ds. ewaluacji i aktualizacji Programu powołany przez dyrektora szkoły. Jego zadaniem 

będzie analiza i ocena realizacji zadań zawartych w Programie oraz ich ewentualna 

modyfikacja. Wyniki ewaluacji będą uwzględnione w programie wychowawczym w 

bieżącym roku szkolnym. Ewaluacja Programu nastąpi po zakończeniu roku szkolnego, a 

wnioski zostaną przedstawione radzie pedagogicznej i radzie rodziców. 

3. Metody badań ewaluacyjnych: 

 wnioski i wytyczne z zebrań Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

 analiza dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, 

dokumentacja pedagoga/psychologa, dokumentacja pielęgniarki medycyny szkolnej, 

sprawozdania) 

 rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 

4. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program może być modyfikowany w zależności od 

wniosków wynikających z badań ewaluacyjnych. 

5. Zmiany w Programie będą  opiniowane i uchwalane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

oraz zebraniach Rady Rodziców. 

 

 

 


