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Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ozorkowie  

na rok szkolny 2017/2018 

 

Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 

483ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189). 

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

ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

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

poz. 783). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. 

 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ozorkowie 

Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w  I Liceum Ogólnokształcącym  

im. S. Żeromskiego w ZSO w Ozorkowie   opiera się na wartościach wskazanych przez  radę 

pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, uwzględnionych w planie pracy szkoły 

na rok szkolny 2017/2018. Treści zawarte w  szkolnym programie wychowawczo-

profilaktycznym  są zgodne  ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnymi  zasadami oceniania. 



3 
 

Podstawą pracy wychowawczej  i profilaktycznej szkoły jest współdziałanie całej 

społeczności szkolnej, gdyż wychowanie jest procesem odbywającym się przede wszystkim w 

rodzinie, ale także w szkole. Placówka w swoich działaniach musi odnosić się do woli  

rodziców, jak i priorytetów MEN-u na dany rok szkolny. Rolą szkoły jest wspomaganie 

działań wychowawczych rodziny, zabieganie zarówno o rozwój edukacyjny, ale też 

dojrzałość w  sferze fizycznej, emocjonalnej, duchowej i społecznej. Proces wychowawczy 

jest uzupełniany przez działania profilaktyczne problemów młodzieży. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uzupełnia  szkolny zestaw programów 

nauczania i spełnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

przedstawia sposób realizacji kierunków i form oddziaływań wychowawczych,  

uzupełnionych o działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb 

 i problemów występujących w środowisku I LO im. S. Żeromskiego w Ozorkowie, 

 z uwzględnieniem: 

 ewaluacji  programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku 

szkolnym 2016/2017- celem ewaluacji było zbadanie poczucia bezpieczeństwa 

uczniów w szkole oraz zbadanie stopnia występowania i uwarunkowań zachowań 

agresywnych w szkole, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 wniosków i analiz z pracy zespołu wychowawczo- profilaktycznego oraz 

oddziałowych zespołów nauczycieli w r. szk. 2016/2017, 

 wniosków i analiz ankiet przeprowadzonych wśród rodziców nt. ich hierarchii 

wartości oraz umiejętności, które w procesie wychowawczo- dydaktycznym powinna 

rozwijać szkoła- wrzesień 2017 r., 

 wniosków i analiz ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli nt. ich hierarchii 

wartości oraz umiejętności wychowawczych rozwijanych przez nich na zajęciach 

 z młodzieżą- sierpień 2017 r., 

 wniosków i analiz ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli nt. efektywności 

realizacji programu wychowawczo i programu profilaktycznego w latach poprzednich, 

zadań najpotrzebniejszych oraz zadań  najtrudniejszych do realizacji- sierpień 2017 r., 
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  wniosków i analiz ankiet przeprowadzonych wśród uczniów nt. hierarchii wartości 

oraz  celów kluczowych, do których dążą w życiu- wrzesień 2017 r., 

 wniosków i analiz wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z pracownikami 

niepedagogicznymi szkoły-wrzesień 2017 r. ( cztery panie woźne), 

 wniosków i analiz wywiadu przeprowadzonego zbiorowo z członkami rady rodziców- 

wrzesień 2017 r., 

 analizy dokumentów szkolnych, m. in. protokołów zespołu wychowawczo- 

profilaktycznego oraz protokołów z oddziałowych zespołów nauczycieli, dokumentów 

pracy pedagogów szkolnych. 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży we wszechstronnym  rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom 

ryzykownym. Istotnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

obejmują: 

 znajomość założeń programu- przez uczniów, rodziców, radę pedagogiczną  

i pozostałych pracowników szkoły, 

 zaangażowanie  całej społeczności szkolnej w realizację zadań zapisanych  

w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym i  zewnętrznym  w zakresie 

realizacji zadań programu, 

 współodpowiedzialność rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego za efekty realizacji programu. 
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I.  Misja szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie jest instytucją 

demokratyczną kontynuującą swe najszlachetniejsze i sprawdzone tradycje, w której zawsze 

będzie miejsce dla tolerancji, wzajemnego szacunku i kultu nauki. 

Szkoła chce przekazać swoim wychowankom kulturę uniwersalną i narodową, wprowadzić 

ich w role społeczne i zawodowe, przygotować do pracy nad sobą i twórczego uczestnictwa  

w życiu społecznym. 

Nadrzędnym obowiązkiem ucznia i nauczyciela w liceum jest praca nad własnym 

charakterem, osobowością, wiedzą merytoryczną i zdobycie umiejętności niezbędnych do 

poruszania się we współczesnym świecie. 

Szkoła promuje pracowitych, systematycznych, odpowiedzialnych i ambitnych. Przygotowuje 

uczniów do życia w dynamicznej, zmieniającej się rzeczywistości. 

 

II.  Charakterystyka środowiska szkolnego 

1. Opis szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie to trzyletnia szkoła 

ponadgimnazjalna o charakterze ogólnokształcącym.  

Jest ponad 65-letnią placówką kultywującą  tradycje narodowe, gdzie zawsze będzie miejsce 

dla tolerancji, szacunku i kultu nauki. Szkoła przekazuje swoim uczniom uniwersalną  

i narodową kulturę, w poszanowaniu ludzkich praw, odmienności poglądów, religii, wyznań 

czy ras.  

Szkoła chce wprowadzić swoich wychowanków w role społeczne i zawodowe, przygotować 

do pracy nad sobą i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Placówka promuje uczniów pracowitych, systematycznych, ambitnych i odpowiedzialnych, 

przygotowując ich do życia w dynamicznej, stale zmieniającej się rzeczywistości. 

Dlatego też nadrzędnym obowiązkiem nauczyciela i ucznia jest sukcesywna praca nad 

własnym charakterem, pogłębianie wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych do 

poruszania się we współczesnym świecie. 

Absolwenci szkoły to studenci wyższych uczelni w kraju i za granicą. 

Szkoła oferuje wysoki poziom nauczania oraz bardzo dobre przygotowanie do egzaminu 

maturalnego i studiów na wyższych uczelniach. Pracuje w niej dobrze wykwalifikowana 

kadra nauczycieli, z których znaczna większość to nauczyciele egzaminatorzy, a także dwóch 

pedagogów szkolnych.  
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Placówka posiada dobrze wyposażone pracownie, sale multimedialne i komputerowe. 

Uczniowie mogą pogłębiać swą wiedzę na rozmaitych zajęciach dodatkowych, kołach 

zainteresowań itp. i odnosić sukcesy na płaszczyznach naukowych i sportowych. 

Motto szkoły ‘Czuję w piersiach, żem młody i Polak’ S. Żeromskiego zobowiązuje; skłania 

do rozwoju indywidualnego i kultywowania tradycji patriotycznych. 

2. Lokalizacja 

Szkoła jest jedną z dwóch szkół ponadgimnazjalnych na terenie Ozorkowa. Położona jest  

w centralnej części miasta, co umożliwia młodzieży oraz rodzicom dogodny dostęp i sprawną 

komunikację z placówką ( bliskość przystanków autobusowego i tramwajowego ). 

3. Kadra szkoły  

Kadrę szkoły stanowią nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim  

i przygotowaniem pedagogicznym. Są to osoby kompetentne i zaangażowane, doświadczeni 

pedagodzy, którzy dbają o swój rozwój osobowościowy i naukowy, poszerzają kwalifikacje 

zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły. Pracując z uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, dostosowują wymagania do ich indywidualnych potrzeb. Uczniowie zdolni 

otaczani są opieką dydaktyczną i realizują swoje zainteresowania, uczestnicząc w kołach 

zainteresowań, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach przedmiotowych oraz 

zawodach sportowych.  

Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje ubiegając się o kolejne stopnie awansu 

zawodowego. Kadrę pedagogiczną stanowi siedmiu nauczycieli kontraktowych, dziesięciu 

nauczycieli mianowanych, czternastu nauczycieli dyplomowanych.  

Wielu nauczycieli, wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły ukończyło studia podyplomowe 

zdobywając kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (historia, wiedza  

o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wychowanie do 

życia w rodzinie ,etyka, wiedza o kulturze) oraz pracy w charakterze pedagoga szkolnego 

oraz doradcy zawodowego. Nauczyciele podnoszą swoje umiejętności poprzez udział  

w projekcie unijnym PROGRAM POWER „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. 

4. Uczniowie  

Do I LO im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie uczęszcza 258 uczniów.  Na terenie 

Ozorkowa mieszka większość naszych wychowanków.   

W I LO mamy kilku uczniów z osobowością niezwykłą o ponadprzeciętnych zdolnościach.                                   

Nasi  uczniowie nie sprawiają większych trudności wychowawczych i osiągają dobre 
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 i dostateczne wyniki nauczania. Istnieje jednak grupa uczniów, u których można 

zaobserwować pewne trudności dydaktyczne  i wychowawcze. Większe zaangażowanie 

uczniów oraz systematyczna praca w klasie i w domu na pewno pozwoliłaby na poprawę 

osiąganych wyników.            

 Do naszej szkoły uczęszczają również uczniowie, którzy z pasją rozwijają swoje 

zainteresowania oraz talenty na różnych zajęciach dodatkowych. 

Na przestrzeni ostatnich lat nasza szkoła może poszczycić się ok. 100% zdawalnością 

MATURY. 

5.  Otoczenie ekonomiczne  szkoły                                                                                                                        

Szkoła znajduje się w mieście położonym 25 km od miasta wojewódzkiego – Łodzi i 15 km 

od miast powiatowych – Zgierza i Łęczycy. 

W Ozorkowie działa Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Ozorków jako tzw.                                                                                      

rozproszona strefa ekonomiczna zarządzana przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A 

w Łodzi. Może to świadczyć o atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz o panującej tutaj 

atmosferze proinwestycyjnej. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna zagospodarowana w sposób wielobranżowy, stworzyła miejsca 

pracy i stała się alternatywą gospodarczą dla upadłych zakładów przemysłu włókienniczo-

odzieżowego. Dzięki niej powstały nowe miejsca pracy  z tytułu usług około strefowych oraz  

nawiązana została współpraca zakładów z lokalnymi firmami. 

Niestety, z racji położenia Ozorkowa, młodzież często wybiera szkoły znajdujące się  

w okolicznych większych miastach, oczekując zróżnicowanej oferty edukacyjnej, kulturalnej, 

sportowej, a w przyszłości atrakcyjniejszych propozycji zawodowych 

 i lepszej sytuacji ekonomicznej.         

      

6.  Otoczenie naturalne szkoły 

Szkoła zlokalizowana jest w centrum Ozorkowa w pobliżu rzeki Bzury i parku o ciekawej  

i unikatowej florze - liczne jesiony , dęby, w tym wiele gatunków chronionych i pomników 

przyrody. 

7. Otoczenie kulturowe szkoły 

  Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego współtworzą ofertę kulturalną miasta. Oprócz 

udziału i sukcesów w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, 

Młodzieżowy Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Krzysztofa Kamila 
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Baczyńskiego, sami są autorami i wykonawcami przedstawień teatralnych przeznaczonych 

dla swoich rówieśników oraz dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych (działalność Koła 

Teatralnego). 

 

III.  Sylwetka absolwenta 

 

Absolwent naszej szkoły, który swój system wartości opiera na wartościach cenionych  

w europejskim kręgu kulturowym, w szczególności takich jak: prawda, mądrość, miłość, 

dobro,  szacunek dla tradycji, posiada poziom wiedzy ogólnej przewidzianej programem 

nauczania ze wszystkich przedmiotów oraz dąży do dalszego rozwoju intelektualnego. 

Absolwent I LO w Ozorkowie to młody człowiek, który rozwija swoją osobowość zgodnie  

z przyjętymi wartościami moralnymi, podejmuje odpowiedzialne decyzje zawodowe 

 i osobiste oraz jest gotowy ponieść ich konsekwencje, odważnie reprezentuje własny punkt 

widzenia, jak również bierze udział w dyskusjach zachowując tolerancję i szacunek dla 

drugiego człowieka. Jest to osoba, która aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym  

i społecznym, niesie pomoc potrzebującym, jest także wrażliwy na piękno przyrody i ma 

poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.  

Po ukończeniu szkoły absolwent wykazuje się wysoką kulturą osobistą, wyraża się   

z szacunkiem  i godnością o miejscu, w którym się kształcił oraz o swoich wychowawcach  

i nauczycielach, a także służy pomocą innym absolwentom.  

 

 

IV.  Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 
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3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, 

2) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia, 

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków 

 i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,  

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 

warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 

7) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

8) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej 

 i światowej, 

9) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 
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Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy  

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli  

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  

a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania  

w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów 

 i wychowanków, 

3) kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli 

 i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych  oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców  na temat zagrożeń 

 i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych 

do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz 

innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 



11 
 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

 i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów 

 i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych  

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów  

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej (wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju 

 i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych), 

selektywnej (wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

rozwój zachowań ryzykownych)   i wskazującej ( wspieranie uczniów i wychowanków,  

u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub 

występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia). 

 
Działalność profilaktyczna obejmuje w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 
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potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,  

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności 

 i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów 

 i wychowanków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,  

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

W  roku szkolnym 2017/2018 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

 wzmocnienie roli wychowawczej szkoły, 

 diagnozę i analizę problemów uczniów oraz podjęcie działań wspomagających 

uczniów, 

 kształtowanie świata wartości wewnętrznych i poczucia odpowiedzialności u uczniów, 

 rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 budowanie relacji interpersonalnych i grupowych w oparci o system wartości  

i umiejętności, 

 indywidualizację  procesu nauczania. 

Zadania profilaktyczne programu to: 
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 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu 

 i narkotyków), 

 przeciwdziałanie niebezpieczeństwom związanym z nadużywaniem komputera, 

Internetu, telefonów komórkowych ( zapobieganie cyberprzemocy), 

 podejmowanie działań mających  na celu utrzymanie  bezpieczeństwa młodzieży  

w szkole, 

 promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, zwłaszcza 

w sytuacjach egzaminacyjnych. 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1.  Dyrektor szkoły: 

 kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

 wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzorowanie realizowania zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia, 

 stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach 

określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły. 

2.  Rada pedagogiczna: 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2009&qplikid=1#P1A6
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 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go  

w porozumieniu z radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza procedury bezpieczeństwa w szkole, 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

3.  Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 ustalają  i realizują doraźne zadania wychowawcze w odniesieniu do całego 

oddziału i pojedynczych uczniów. 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa, 

 dbają o bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych przez siebie zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,  

 dbają o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie  

z opracowanym planem dyżurów oraz regulaminem dyżurów, 

 dbają o bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek szkolnych (kierownik 

wycieczki i opiekunowie grupy), 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 rozpoznają  i ustalają  zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

 kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach  

w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

4. Wychowawcy klas: 

 tworzą warunki do rozwoju uczniów, słuchaczy, przygotowuje do życia w zespole, 

rodzinie, społeczeństwie, 
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 rozwiązują ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami  

a społecznością szkolną, 

 przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia się aktywność 

zespołu – przekształcają oddział w grupę o twórczym klimacie samowychowania  

i samorządności, 

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynują ich działania 

wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami, 

 włączają rodziców w programowe i organizacyjne sprawy oddziału, informują ich 

 o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, 

 współdecydują z samorządem oddziału i rodzicami uczniów o programie i planie 

działań wychowawczych na rok szkolny, 

 wystawiają ocenę zachowania uczniom, 

 mają prawo ustanowić formy nagradzania i motywowania uczniów, 

 mają prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych i materialnych 

swych wychowanków do organów szkoły, 

 planują i organizują pracę oddziału, 

 koordynują prace zespołu do spraw udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

5.  Zespół wychowawczo- profilaktyczny: 

 organizuje pomoc  psychologiczno –pedagogiczną dla uczniów, 

 opracowuje i wdraża szkolny program wychowawczo- profilaktyczny na dany rok 

szkolny, 

 przeprowadza ewaluację szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego  

w danym roku szkolnym, 

 tworzy harmonogram uroczystości i imprez szkolnych, 

 organizuje współpracę z rodzicami. 

6.  Pedagog szkolny: 

 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie  

   indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

  diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 
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  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

  podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

 i młodzieży, 

  podejmuje działania minimalizujące skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegające 

zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 

  inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 

kryzysowych, 

  pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

  wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim 

uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom  

w zakresie:  

- organizowania na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 

wychowawców, rodziców, 

- umożliwienia rodzicom kontaktu ze specjalistami prowadzącymi badania 

psychologiczno-pedagogiczne ucznia, 

-  kierowania rodziców na konsultacje. 

 prowadzi ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej 

 i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Rodzice: 

 uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną szkolny program wychowawczo-

profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 
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 rada rodziców opiniuje decyzję dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,  

a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 rada rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania szkoły. 

8.  Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

 i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawczo- profilaktycznym i radą pedagogiczną, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu, 

 może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski  i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą podstawowych 

praw uczniów, 

 może wypowiedzieć się w sprawie przyznania funduszy stypendialnych i socjalnych 

oraz w wypadku naruszenia dóbr osobistych ucznia. 

 

VI.  Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 

Lp. Rodzaj 

uroczystości/ 

imprezy 

Termin 

realizacji 

Odpowiedzialny Zakres realizacji 

(program 

wychowawczo- 

profilaktyczny; 

inicjator) 

Uwagi o 

realizacji/ 

wnioski 

1.  Rozpoczęcie 

roku szkolnego 

2017/2018  

 

4 września 

2017 r. 

p. Aneta Geraga 

p. Maja 

Fabianska 

klasy: III A, 

IIIB 

Ceremoniał szkoły 

oraz kultywowanie 

tradycji 

patriotycznych. 

 

2.  Święto Edukacji październi

k 2017 r. 

p. Aneta Kultywowanie  



18 
 

Narodowej 

 

Frątczak 

klasa: I C 

 

tradycji szkolnych, 

rozwijanie 

szacunku wobec 

szkoły, nauczycieli 

oraz pracowników 

administracji 

 i obsługi. 

3.  Turniej Klas 

Pierwszych 

  

listopad 

2017 r. 

p. Małgorzata 

Czotyrbok 

p. Agata  

Kokot Brygier 

klasa: II C 

Impreza 

integrująca 

uczniów klas I-ych. 

 

4.  11 listopada- 

Święto 

Odzyskania 

Niepodległości 

 

listopad 

2017 r. 

p. Janusz 

Czaplinski 

klasa: III C 

Kultywowanie 

tradycji 

patriotycznych. 

 

5.  Przedstawienie 

jasełkowe 

 

 grudzień 

2017 r. 

p. Katarzyna 

Kulesza 

klasa: II B  

Kultywowanie 

tradycji szkolnych, 

rozwój duchowy 

uczniów. 

 

6.  Święto Patrona 

Szkoły 

połączone z 

Konkursem 

powiatowym   

o S. Żeromskim  

marzec/ 

kwiecień 

2018 r. 

p. Jolanta 

Antczak 

p. Małgorzata 

Czotyrbok 

p. Emilia  

Lipiec- 

Kuzańska 

klasa: I B 

 

Kultywowanie 

tradycji szkolnych, 

rozwój 

zainteresowań 

humanistycznych 

uczniów. 

 

7.  Pożegnanie klas 

III-ich 

 

kwiecień 

2018 r. 

p. Blanka 

Kochańska 

p. Małgorzata  

Ceremoniał szkoły, 

kultywowanie 

tradycji szkolnych. 
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Czotyrbok 

klasy: II A, II C 

8.  Rocznica 

uchwalenia 

Konstytucji 

3Maja 

 

kwiecień 

2018 r. 

p. Aneta Wajer 

p. Aneta 

Frątczak 

klasy: IA, I C 

Kultywowanie 

tradycji 

patriotycznych. 

 

9.  Drzwi otwarte 

połączone z 

Konkursem  

JĘZYKI (NIE) 

OBCE.  

 

maj 2018 

r. 

p. Aneta Geraga 

p. Małgorzata 

Czotyrbok 

wychowawcy 

klas I-ych 

klasy: I A, I B, 

 I C 

oraz 

kl. II C 

 

Promocja szkoły.  

10.  Piknik 

ekologiczny  

 

czerwiec 

2018 r. 

wszystkie klasy 

I-e i II-e  

wraz  

z 

wychowawcami 

Zadania 

prozdrowotne. 
 

11.  Zakończenie 

roku szkolnego 

2017/2018 

 

22 czerwca 

2018 r. 

p. Aneta Wajer 

klasa: I A 

Ceremoniał szkoły, 

kultywowanie 

tradycji szkolnych. 

 

12.  Rozpoczęcie 

roku szkolnego 

2018/2019 

 

3 września 

2018 r. 

p. Blanka 

Kochańska 

klasa: IIIA 

Ceremoniał szkoły 

oraz kultywowanie 

tradycji 

patriotycznych. 
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VII.  Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zorganizowanie  pomoc pedagogiczno- psychologiczną w odpowiedniej formie.  

3. Zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych  

( wskaźnik obecności: frekwencja 90% zapisanych). 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integrowanie zespołów klasowych, zwłaszcza w klasach I-ych. Organizowanie 

wycieczek, wyjazdów do kina, teatru. 

2. Rozumienie i respektowanie przez uczniów obowiązujących norm. Zapewnienie 

uczniom bezpieczeństwa w szkole. 

3. Kształtowanie umiejętności świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, 

telefonów komórkowych. 

4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu wśród 

młodzieży. 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Rozwijanie u uczniów świadomości zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia 

 a zdrowiem. 

3. Umożliwienie uczniom udziału w zajęć prozdrowotnych ( m. in. profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych, udzielanie pierwszej pomocy).  

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Wskazywanie konstruktywnych sposobów rozwijania swoich predyspozycji 

 i pokonywania potencjalnych trudności.  

3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji 

psychoaktywnych oraz norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 

ryzykownych. 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 
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1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego 

oraz innych kultur i tradycji. 

VII.  Harmonogram działań wychowawczo- profilaktycznych w r. szk. 2017/2018. 

sf
er

a 

Zadania Forma realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

in
te

le
k

tu
al

n
a 

Rozpoznanie 

 możliwości, 

uzdolnień  

i zainteresowań 

uczniów. 

 Przeprowadzanie w 

klasach na zajęciach 

przedmiotowych 

diagnoz  wstępnych / 

Bezpieczna+/, 

obserwacje podczas 

bieżącej pracy. 

 

nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

Rozwijanie 

zainteresowań 

 i zdolności 

uczniów. 

Kształtowanie 

twórczej postawy. 

1. Przygotowanie oferty 

kół zainteresowań na r. 

szk. 2017/2018. 

Opublikowanie oferty 

na stronie szkoły.  

2. Udział w konkursach 

przedmiotowych i 

olimpiadach 

organizowanych przez 

podmioty zewnętrzne. 

3. Udział w zajęciach 

na UŁ i PŁ,  

spektaklach teatralnych, 

wystawach muzealnych, 

seansach kinowych. 

4. Przygotowanie 

programów 

artystycznych na 

nauczyciele 

przedmiotowi 

p. Agnieszka 

Włodarczyk- 

zebranie oferty 

nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotowi/ 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy/ 

nauczyciele 

przedmiotowi 

wrzesień 2017 r. 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 
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uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów 

na forum szkoły. 

Organizowanie 

konkursów 

przedmiotowych. 

Przygotowanie oferty 

konkursów 

przedmiotowych na r. 

szk. 2017/2018. 

Opublikowanie oferty na 

stronie szkoły. 

nauczyciele 

przedmiotowi 

p. Witold Polak- 

zebranie oferty 

wrzesień 2017 r. 

 

Szkolenie rady 

pedagogicznej  

z zakresu 

aktywnych metod 

pracy. 

 

Przeprowadzenie przez 

nauczycieli1 zajęć 

lekcyjnych z 

wykorzystaniem 

aktywizujących metod 

pracy. 

p. Aneta Geraga 

p. Grażyna 

Kowalczyk-  

przewodniczące 

zespołów 

przedmiotowych 

I półrocze r. szk. 

2017/2018 

Organizowanie 

pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej dla 

uczniów. 

1. Organizowanie i 

prowadzenie różnych 

form pomocy 

psychologiczno - 

pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

2. Wspieranie 

nauczycieli w 

interpretacji informacji 

zawartych w opiniach  i 

orzeczeniach z PPP. 

3. Tworzenie IPET-ów 

dla uczniów 

posiadających 

orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

4. Stosowanie nowych 

nauczyciele 

przedmiotowi/ 

wychowawcy/ 

pedagodzy szkolni 

na bieżąco/ 

wg potrzeb 
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form wspierania uczniów 

ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi, 

współpraca  

z wychowawcami klas. 

5. Organizowanie 

warsztatów i spotkań 

oraz zajęć 

wyrównawczych/ kół 

zainteresowań dla 

uczniów. 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych 

uzdolnień. 

1. Zajęcia z doradztwa 

zawodowego. 

2. Zorganizowanie Dnia 

Przedsiębiorczości. 

3.  Współpraca z  

pracodawcami w sprawie 

jednodniowego stażu dla 

uczniów. 

4. Organizowanie 

spotkań z pracodawcami. 

pedagodzy 

szkolni/ 

wychowawca/ 

szkolny doradca 

zawodowy 

zgodnie z planami 

wychowawczymi 

oraz planem pracy 

szkolnego doradcy 

zawodowego 

Podnoszenie 

efektów 

kształcenia 

poprzez 

uświadamianie 

wagi edukacji, 

wskazywanie na 

związek między 

wysokimi 

wynikami w nauce 

a wysoką 

1. Konkursy z nagrodami 

na najwyższą średnią 

klas  i najlepszą 

frekwencję w szkole. 

 

2.  Promowanie uczniów 

osiągających wysokie 

wyniki w nauce oraz 

mających wysoką 

frekwencję. 

3. Przeprowadzenie 

opiekun 

samorządu 

uczniowskiego- 

 p. Ewa Nitecka- 

Zientarska 

nauczyciele 

przedmiotowi/ 

rada rodziców 

 

 

wychowawcy 

czerwiec 2018 r. 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

kwiecień/czerwiec 

2018 r. 

 

zgodnie z planami 
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frekwencją. 

 

lekcji wychowawczych o 

tej tematyce. 

wychowawczymi 

Uczenie 

planowania 

 i dobrej 

organizacji własnej 

pracy. 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych o 

stylach uczenia się / 

Bezpieczna+/. 

wychowawcy zgodnie z planami 

wychowawczymi 

sp
o
łe

cz
n

a
 

Diagnozowanie 

środowiska 

klasowego. 

 Integracja zespołu 

klasowego   

( zwłaszcza w 

klasach I-ych) oraz 

integracja 

społeczności 

szkolnej  poprzez 

organizowanie 

obchodów świąt 

narodowych, 

innych 

uroczystości.                   

1. Przeprowadzenie 

wśród młodzieży ankiet 

dotyczących wartości / 

Bezpieczna+/. 

2. Organizowanie 

uroczystości szkolnych 

wzmacniających 

przynależność do grupy 

szkolnej, wspólnoty 

narodowej oraz 

kształtujących postawę 

patriotyczną. 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy/ 

wyznaczeni 

nauczyciele 

 

 

wrzesień 2017 r. 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

Poznanie opinii 

rodziców na temat 

ich oczekiwań 

wobec szkoły. 

1. Przeprowadzenie 

ankiet na zebraniach z 

rodzicami. 

2. Przeprowadzenie 

wywiadu zbiorowego  

z przedstawicielami rady 

rodziców. 

wychowawcy 

 

p. Małgorzata 

Czotyrbok- 

przewodnicząca 

zespołu 

wychowawczo- 

profilaktycznego 

wrzesień 2017 r. 

 

wrzesień 2017 r. 

 

Uczenie działania 

zespołowego 

 i efektywnej 

1.Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych.  

opiekun 

samorządu 

uczniowskiego- 

wrzesień/ 

październik 2017 r. 
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współpracy. 

Uczenie zasad 

samorządności. 

 

2. Kontrola  działalności 

samorządu 

uczniowskiego i 

samorządów klasowych. 

3. Wprowadzenie 

nowego systemu  nagród 

( we współpracy  

z  nauczycielami). 

 

 p. Ewa Nitecka- 

Zientarska/ 

wychowawcy 

zespół  

wychowawczo- 

profilaktyczny 

na bieżąco 

 

 

październik 2017 r. 

 

Kształtowanie 

przekonania  

o społecznym 

aspekcie bycia 

uczniem szkoły. 

1. Omówienie zasad 

statutu szkoły i 

regulaminów szkolnych. 

2. Poznanie tradycji, 

historii szkoły i 

najbliższej okolicy. 

3. Doskonalenie kultury 

bycia.  

wychowawcy wrzesień 2017 r. 

Podejmowanie 

działań mających  

na celu utrzymanie  

bezpieczeństwa 

młodzieży  

w szkole. 

1. Wdrażanie działań 

przeciw przemocy. 

zapoznanie z 

funkcjonowaniem 

Niebieskiej Linii / 

Bezpieczna +/. 

2. Stosowanie procedur 

bezpieczeństwa.  

3. Przeciwdziałanie 

cyberprzemocy  

/ Bezpieczna +/. 

4.  Przeprowadzanie 

zajęć nt. 

odpowiedzialnego 

korzystania z Internetu 

czy telefonu 

dyrektor szkoły/ 

wychowawcy/ 

pedagodzy 

szkolni/ 

specjaliści 

zewnętrzni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 
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komórkowego  

/ Bezpieczna +/. 

5. Pedagogizacja 

rodziców w zakresie 

bezpieczeństwa 

cyfrowego w ramach 

programu 

Cyfrowobezpieczni. 

6. Współpraca ze Strażą 

Pożarną – 

bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe  

/Bezpieczna +/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Witold Polak 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2017 r. 

Kształtowanie 

szacunku do ludzi 

oraz wrażliwości 

na potrzeby 

drugiego 

człowieka. 

Promocja szkoły. 

1. Działalność 

charytatywna, 

wolontariat szkolny. 

2. Aktywne włączanie 

się w lokalne i 

ogólnopolskie akcje 

społeczne. 

3. Budowa więzi ze 

wspólnotą lokalną. 

4. Pozyskiwanie 

uczniów do klas I-ych. 

opiekun 

samorządu 

uczniowskiego- 

 p. Ewa Nitecka- 

Zientarska 

zespół 

wychowawczo- 

profilaktyczny 

zespół ds. 

promocji 

według potrzeb 

Kształtowanie 

postawy szacunku 

wobec środowiska 

naturalnego. 

Udział w akcji sprzątanie 

świata. 

 

klasa I C  

( biologiczna) 

wraz z 

wychowawcą 

wrzesień 2017 r. 
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fi
zy

cz
n

a
 

Promocja 

zdrowego 

 i racjonalnego 

trybu życia 

(anoreksja, 

bulimia, otyłość – 

zagrożenie dla 

zdrowia). 

1. Prelekcja o zasadach 

racjonalnego 

odżywiania. 

2. Gimnastyka jako 

sposób na odchudzanie. 

3. Udział  

w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Promocji 

Zdrowego Stylu Życia 

PCK. 

nauczyciele 

biologii i 

wychowania 

fizycznego 

na bieżąco 

 Profilaktyka 

AIDS   i innych 

chorób 

przenoszonych 

drogą płciową. 

Działania informacyjne: 

-prelekcje, 

- plakaty, ulotki, 

 

nauczyciele 

biologii 

I półrocze 

 Profilaktyka 

chorób 

nowotworowych 

piersi i raka szyjki 

macicy. 

Udział maturzystek w 

akcji profilaktycznej – 

walka z rakiem piersi 

(Fundacja Carpe diem). 

 

Małgorzata 

Czotyrbok 

październik 2017 r. 

Stosowanie 

pozytywnej 

profilaktyki 

 ( promowanie 

zdrowego stylu 

życia). 

1.  Udział młodzieży  

w zawodach sportowych, 

wycieczkach 

krajoznawczych. 

2. Przygotowanie  

i przeprowadzenie  przez 

uczniów akcji 

prozdrowotnej oraz 

pikniku ekologicznego.  

 

 

3.Pokazy ratownictwa 

medycznego.  Udział w 

wychowawcy/ 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Szkolne Koło 

PCK z opiekunem 

p. Witoldem 

Polakiem 

wszyscy 

wychowawcy ze 

swoimi klasami 

szkolna drużyna 

sanitarna z 

na bieżąco 

 

 

 

II półrocze 

 

 

 

czerwiec 2017 r. 

 

 

na bieżąco 
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zawodach z udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

/Bezpieczna+/. 

4. Akcje oddawania krwi 

przez uczniów 

pełnoletnich. 

opiekunem,  

p. Witoldem 

Polakiem 

 

p. Witold Polak 

 

 

 

 

dwa razy w roku 

szkolnym 

Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie ze 

stresem. 

 

1. Zajęcia warsztatowe 

- opieka pedagogiczna  

(w tym konsultacje 

indywidualne) 

2. Doskonalenie technik 

relaksacyjnych i radzenie 

sobie w sytuacjach 

trudnych- szczególnie w 

klasach III-ich. 

3. Pedagogizacja 

rodziców- jak pomóc 

dziecku w sytuacji 

egzaminacyjnej? 

pedagodzy 

szkolni/ 

wychowawcy/ 

pracownicy P P-P 

na bieżąco 

em
o

cj
o

n
a
ln

a
 

Kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie 

poczucia własnej 

wartości. 

Warsztaty prowadzone 

na godzinach 

wychowawczych 

pedagodzy szkolni na bieżąco 

Kształtowanie i 

wzmacnianie norm 

przeciwnych 

używaniu środków 

psychoaktywnych,  

1. Organizowanie 

spotkań młodzieży 

szkolnej i rodziców ze 

specjalistami od 

uzależnień. 

2.  Położenie nacisku na 

przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

wychowawcy/ 

pedagodzy 

szkolni/ 

specjaliści 

zewnętrzni 

 

na bieżąco 
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/Bezpieczna +/- udział w 

programie ARS, czyli 

jak dbać o miłość 

d
u

ch
o
w

a
 

Rozwój 

poszanowania 

dziedzictwa 

narodowego i 

kształtowanie 

świadomości 

narodowej.  

Świętowanie rocznic 

 i wydarzeń 

patriotycznych.   

 

wychowawcy zgodnie z 

harmonogramem 

Poznanie dorobku 

kulturalnego 

Europy, 

wykształcenie 

postawy tolerancji 

i szacunku dla 

innych narodów, 

kultur, religii. 

 

Międzynarodowe 

wymiany młodzieży. 

 

zespół ds. pisania 

wniosków 

unijnych 

II półrocze 

 

 

VIII.  Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. W każdym roku ewaluacji zostanie poddany jeden wybrany 

aspekt programu. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji szkolnej, 

 przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy i wywiady z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz pracownikami 

niepedagogicznymi,  
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 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawczo- profilaktycznym i nauczycieli 

uczących w danym oddziale. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w czerwcu 2017 r.   przez zespół 

wychowawczo- profilaktyczny. Zadaniem  zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, 

organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami ewaluacji programu 

wychowawczo- profilaktycznego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez radę rodziców  

w porozumieniu z radą pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego  

w Ozorkowie  w dn. 29 września 2017 r. 


