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Wstęp 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im J. Pawła II w Radzyniu Podlaskim został opracowany na podstawie 

przeprowadzanych diagnoz oraz wynika z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Opiera się 

 na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców, samorząd 

uczniowski oraz uwzględnia  priorytety edukacyjne państwa.  

Treści szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły  

oraz uwzględniają wymagania zawarte w podstawie programowej. Rolą szkoły, oprócz jej 

funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Proces wychowania jest wzmacniany                                    

i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Działalność wychowawcza i profilaktyczna  w szkole związana jest z zapobieganiem 

zachowaniom problemowym oraz wspomaganiem rozwoju ucznia w celu osiągnięcia przez 

niego  pełnej dojrzałości w sferze:  

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobywanie  przez ucznia  wysokiego poziomu wiedzy 

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

2. psychicznej – ukierunkowanej na osiągniecie  równowagi psychicznej,  dążenie 

jednostki do zdrowia i właściwej  kondycji psychicznej jednostki,  kształtowanie 

postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału,  dokonywanie właściwej 

samooceny zachowań i postaw,  

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postaw sprzyjających funkcjonowaniu   

w życiu społecznym,  umiejętności samodzielnego wartościowania norm społecznych,  

dokonywania właściwych wyborów oraz  przygotowanie  do pełnienia ról 

społecznych, 

4. moralnej – ukierunkowanej na ukształtowanie  stabilnego systemu wartości, w tym:  

brania odpowiedzialności  za własne działania, dokonywania świadomych wyborów 

oraz  posiadania zdolności oceny moralnej postępowania.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa cele działań wychowawczo – 

profilaktycznych podejmowanych przez szkołę, zadania wynikające z celów oraz  sposoby 

realizacji  osiągania wyznaczonych przez szkołę  zamierzeń.  

Realizacja szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego opiera się na następujących 

przesłaniach: 

 

•  zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności oraz rodziców  we 

współpracę w realizacji celów i  zadań określonych w programie, 

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 
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• powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców, nauczycieli                                                      

i pracowników niepedagogicznych , 

• respektowanie wzajemne  praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz 

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

• współdziałanie z podmiotami  środowiska  pozaszkolnego  wspierającymi  działalność 

wychowawczą i profilaktyczną szkoły. 
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Podstawa prawna: 

 Podstawa prawna:   

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483 

ze 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 2021 r. poz. 

1762.) 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:  ( Dz. U. z 2021r poz. 1915 ) 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

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

alkoholizmowi (tekst jedn.  ). ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218.) 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.  Dz. U. z 2020. poz. 

2050 ) 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.  Dz. U. 2021 poz. 276.) 

• 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 (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1449) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek.  (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2198) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                                  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                                   

i placówkach. (tekst jedn.: Dz. U .z 2020 r., poz. 1604) 

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

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (tekst jedn. : Dz. U. 2020 poz. 1309 ) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.  w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach(  tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1280) 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022. 

• Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 

 

 

 

 

 

 



MISJA SZKOŁY  

Misją naszej szkoły jest kształcenie  i wychowanie uczniów  celem wyposażenia ich  

w  wiedzę  i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie. Poprzez 

nasze oddziaływania wspieramy młodzież  w kształtowaniu jej dojrzałości  intelektualnej, 

psychicznej, fizycznej i moralnej.  

    Realizując  zadania dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z nowoczesnymi trendami 

edukacyjnymi, stwarzamy możliwości odnalezienia własnej drogi rozwojowej                        

w poszanowaniu  tradycji i w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane działania. 

Zdobywane w szkole umiejętności kluczowe pozwalają młodzieży odnaleźć   

satysfakcjonujące miejsca na rynku pracy. 

 Dążymy do przygotowania ucznia do podejmowania właściwych decyzji, 

samodzielnego myślenia,  kreatywności oraz aktywnego udziału w życiu społecznym.  Misją 

szkoły jest kształtowanie  uniwersalnych wartości  etycznych, które budują obraz obywatela  

i patrioty. Dbając o wysoką jakość działań edukacyjnych, profesjonalizm pracy pedagogicznej 

oraz odpowiedzialność pracowników niepedagogicznych tworzymy środowisko, którego 

celem jest osiągnięcie  harmonijnego, wszechstronnego rozwój ucznia.  

Współpracując z rodzicami dążymy do wychowania człowieka odpowiedzialnego, 

świadomego podejmowanych decyzji,  otwartego na świat oraz  respektującego  zasady 

współżycia społecznego i prawa moralne. 

Wskazując na wartość polskiej tradycji i kultury kształtujemy postawy poszanowania 

wobec dziedzictwa kulturowego  przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur świata. 

Jesteśmy szkołą  - wspólnotą  działającą w oparciu o  zasadę partnerstwa, wzajemnego 

szacunku, tolerancji  oraz wzajemnej pomocy. Tworząc bezpieczne środowisko sprzyjające   

rozwijaniu wiedzy i umiejętności uczniów  motywujemy do podejmowania pracy nad samym 

sobą wskazując, że jest to proces trwający całe życie. Wskazujemy na wartość aktywności 

własnej nie tylko w ramach obowiązujących zajęć,  ale również przedstawiamy ofertę 

różnorodnych  zajęć pozalekcyjnych  oraz motywujemy do  działań prospołecznych.  

  

W naszej szkole dążymy do tworzenia właściwych warunków funkcjonowania 

uczniom wymagających szczególnych dostosowań z tytułu niepełnosprawności czy 

dysfunkcji. Nasza szkoła zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie                            

z zdiagnozowanymi lub rozpoznanymi potrzebami.  
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Wizja szkoły 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  jest  

szkołą,  która wspólnie z uczniami, rodzicami, pracownikami pedagogicznymi oraz 

pracownikami  niepedagogicznymi dąży do tworzenia optymalnych warunków rozwojowych 

uczniom, sprzyjających zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz  kształtowaniu umiejętności. 

Wszystkie podejmowane działania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój intelektualny,  

psychiczny i fizyczny ucznia.  

Stawiamy sobie za cel nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę, ale dążymy  

do kształtowania umiejętności  przygotowania uczniów do swobodnego poruszania się  

w każdej płaszczyźnie  życia społecznego. Kształtujemy  umiejętności dokonywania 

wyborów oraz hierarchizacji wartości. Wychowujemy uczniów zgodnie z nauką swojego 

patrona, uwrażliwiając na drugiego człowieka.   

Systematycznie dążymy by uczeń - absolwent osiągając wysoki poziom umiejętności 

kluczowych i kompetencji zawodowych zwiększał swoją mobilność zawodową oraz 

odnajdywał   miejsce na konkurencyjnym  rynku pracy. 

Nauczyciele posiadający wysoki poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacji do realizacji 

zadań szkoły nastwieni są na pomoc w osiąganiu przez  ucznia sukcesu.  Profesjonalna kadra 

podejmuje działania pomocowe zgodnie z potrzebami, współpracując z rodzicami, innymi 

osobami i instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów. 

Dążymy systematycznie do usprawniania procesu edukacyjnego poprzez  rozbudowywanie                                 

i wzbogacanie  bazy  dydaktycznej.  

Szkoła systematycznie dostosowuje ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Efektywnie 

współpracując z różnymi podmiotami gospodarczymi, pracodawcami przygotowując  

uczniów do podejmowania świadomych decyzji zawodowych. 

Ustawiczne podnoszenie  kwalifikacji zawodowych  nauczycieli  wpływa na efektywniejszą  

pracę dydaktyczno – wychowawczą. 

Poprzez ciągłe wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych szkoła stwarza młodzieży 

możliwości właściwego organizowania czasu wolego oraz rozwijania pasji i  zainteresowań.  
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Istotnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność kształcenia w naszej szkole jest stwarzanie 

młodzieży możliwości współpracy z wieloma uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy nie 

tylko na terenie kraju, ale również poza granicami Polski. 
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Sylwetka Absolwenta 

 
Dążeniem  naszej szkoły  jest, aby absolwent  był osobą:   

• dojrzałą moralnie 

• rozwiniętą intelektualnie  

• dojrzałą emocjonalnie  

• otwartą na kulturę  

• dojrzałą społecznie  

• przygotowaną do wejścia na rynek pracy  

Absolwent naszej szkoły: 

 

1. Posiada wysoki poziom wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego kierunku 

kształcenia. 

2. Zna i respektuje w codziennym życiu zasady uniwersalnego kodeksu moralnego.   

3. Ma rozbudzone potrzeby poznawcze, potrafi się uczyć, korzysta z różnych źródeł 

wiedzy  i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.  

4. Jest świadomy swoich praw i potrafi z nich korzystać. 

5. Jest świadomy swoich obowiązków i wywiązuje się z nich.  

6. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i współpracy. 

7. Zna i rozumie zasady współżycia społecznego. 

8. Jest świadomy własnego potencjału i wyboru dalszej drogi życiowej.  

9. Ma właściwy wgląd w swoje osobowościowe funkcjonowanie. 

10. Dostrzega inne osoby i jest chętny do niesienia pomocy, ma rozwinięta postawę 

empatii. 

11. Jest ambity i wykazuje kreatywność działania.   

12. Posiada umiejętność  kontrolowania własnych emocji. 

13. Wykazuje odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji.   

14. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata.  

15. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.  

16. Umie zadbać o bezpieczeństwo w sytuacjach ryzykownych. 

17. Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych. 

18. Podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.  
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19. Jest przygotowany do pełnienia ról społecznych. 

20. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia. 

21. Rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, rozwija swoje 

zainteresowania. 

22. Jest przygotowany do znalezienia się na rynku pracy. 

23. Efektywnie zagospodarowuje czas wolny. 
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Cele wychowawczo – profilaktyczne :  

1.  Obszar  - Rozwój osobisty 

• Wspieranie rozwoju osobowościowego. 

• Pomoc w rozwijaniu potencjałów. 

• Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

• Przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych. 

• Kształtowanie umiejętności pokonywania trudności. 

 

   2.    Obszar  -  Rozwój społeczny 

• Kształtowanie umiejętności budowania relacji oraz wzmacniania więzi osobowych. 

• Kształtowanie postaw prospołecznych.  

• Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych.  

• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

 

3.  Obszar  - Profilaktyka zagrożeń 

• Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania uczniów. 

• Zmniejszanie poziomu przemocy i agresji. 

• Zwiększanie poziomu wiedzy dotyczącej konsekwencji różnych typów uzależnień. 

• Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych                                  

i  ryzykownych.  

• Kształtowanie umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego. 
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Podstawowe  zadania   społeczności  szkolnej  w  realizacji programu.  

1.   Dyrekcja szkoły:  

 

• zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

• stwarza  warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,  

• stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, 

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia i wychowania sprzyjających rozwijaniu kompetencji uczniów, 

• umożliwia  warunki do działania w szkole  wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza,  wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym w realizowaniu 

pracy wychowawczej, 

• wspomaga nauczycieli w realizacji zadań przedstawionych w programie, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem,  dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw 

uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

• zapewnia kadrze pedagogicznej warunki sprzyjające podnoszeniu kompetencji 

zawodowych, 

• współpracuje z rodzicami,  

• współpracuje z  pracownikami niepedagogicznymi, 

• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego. 

 

   2. Wychowawcy klas: 

 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

• dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

• opracowują plan pracy wychowawczej na podstawie analizy diagnoz  uwzględniając cele 

zawarte  w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym,  

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym,  

obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 
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• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 

• współpracują z  nauczycielami uczącymi w klasie, 

• współpracują z  rodzicami uczniów,  

• podejmują współpracę z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz specjalistami 

pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy,  

• podejmują działania integracyjne, dbają o dobre relacje, akceptację ucznia w klasie, 

• dbają o właściwy poziom bezpieczeństwa, 

• wspierają rozwój uczniów,  

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom, 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz  

młodzieży, 

• motywują do rozwijania zainteresowań,    

• monitorują frekwencję  i oceny, 

• koordynują organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

• podejmują działania w sytuacjach wystąpienia problemów wychowawczych, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

    

2. Nauczyciele: 

 

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych zgodnie  

z  Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, 

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• systematycznie analizują wyniki w nauce, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształtują umiejętności i postawy   w oparciu o uniwersalny kodeks moralny, 

• rozmawiają z uczniami, rodzicami o zachowaniu, frekwencji oraz postępach,  

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

• stwarzają warunki do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - 

wychowawczym,  
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•  przygotowują uczniów do  zawodów, konkursów, olimpiad,   

• stwarzają sytuacje umożliwiające samoocenę i ocenę grupy, 

• uczą pracy w grupach,  

• prowadzą konsultacje przedmiotowe oraz  udzielają pomocy w przygotowaniu się  

do egzaminów, konkursów przedmiotowych, olimpiad,  

• indywidualizują nauczanie w pracy z uczniem,  

• wnioskują o diagnozy psychologiczno – pedagogiczne, 

• promują zdrowy styl życia.  

  

4. Pedagog / Psycholog: 

 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, 

• prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów,  

• diagnozuje  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych oraz podejmuje działania pomocowe,  

• podejmuje działania w  celu rozwiązywania problemów wychowawczych,  

• wspiera rozwój osobowościowy  uczniów,  

• udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb,  

• podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,  

• minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych,  

• inicjuje oraz prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,  

• udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  

predyspozycji  uczniów, 

• udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• wspiera nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej  troski wychowawczej,   

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno - wychowawczy szkoły                     

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym.   
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5. Rodzice: 

 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,  

• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat funkcjonowania swoich dzieci w szkole, 

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• współpracują ze specjalistami zgodnie z potrzebami ucznia i rodzica, 

• współtworzą i opiniują właściwą dokumentację, 

• włączają się w działania podejmowane na rzecz dzieci. 

 

 

6. Samorząd uczniowski: 

 

• reprezentuje potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• inspiruje i  podejmuje działania w zakresie organizowania życia kulturalnego, sportowego 

oraz rozrywkowego uczniów szkoły zgodnie potrzebami  w porozumieniu z dyrekcją, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• motywuje do zachowań rówieśników w oparciu na uniwersalny kodeks moralnym, 

• podejmuje działania z zakresu wolontariatu, 

• współpracuje z nauczycielami i wychowawcami,     

• kreuje  pozytywny  wizerunek szkoły,  

• propaguje ideę samorządności, 

• współtworzy  i opiniuje właściwą dokumentację. 
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Obszar I 

  Cel -  Rozwój osobisty  

 ( fizyczny, psychiczny, moralny, intelektualny) 

Cele szczegółowe Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Wspieranie rozwoju 

osobowościowego 

Pomoc w rozwijaniu 

potencjałów 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych 

Przygotowanie do 

podejmowania 

optymalnych decyzji 

życiowych 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

pokonywania trudności 

 

Kształtowanie uniwersalnych 

wartości etycznych takich 

jak: życzliwość, tolerancja, 

sprawiedliwość, szacunek                      

do pracy, uczciwość, 

odpowiedzialność, 

wrażliwość, poszanowanie 

dobra, przestrzeganie 

porządku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Włączenie wartości etycznych w  treści   przedmiotów 
edukacyjnych.  

2.   Rozwijanie wskazywanych wartości podczas prowadzenia zajęć                              
„ Wychowanie do życia w rodzinie". 

3. Eksponowanie kodeksu moralnego  na  zajęciach z wychowawcą. 
4. Udział młodzieży w lekcjach religii lub etyki. 
5. Udział młodzieży w konkursach i olimpiadach związanych                                  

z osobą Jana Pawła II. 
6. Stworzenie młodzieży możliwości poznania miejsc związanych                            

z patronem szkoły. 
7. Przykład osobisty nauczyciela. 
8. Wdrożenie wartości etycznych w czasie zajęć praktycznych i zajęć 

pozalekcyjnych 
9. Organizowanie   działalności   wychowawczych   w   internacie 

sprzyjających kształtowaniu wyszczególnionych wartości. 
10. Wzmacnianie wartości w kontaktach indywidualnych z uczniami                                     

i ich rodzicami. 
11. Udzielanie   indywidualnej   pomocy   uczniom   w   zakresie 

rozpoznawania, hierarchizowania i uzewnętrzniania wartości 
moralnych przez pedagoga szkolnego, psychologa                                           
i  wychowawcę. 

12.  Nagradzanie wychowawcze uczniów za  szczególnie pozytywne 
przejawy zachowań. 

13. Kształtowanie    wrażliwości    moralnej    podczas    analizy 
konkretnych sytuacji społecznych występujących w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym. 

dyrekcja szkoły 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog  
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14. Motywowanie uczniów do podejmowania działań pomocowych                     
na rzecz drugiej osoby – działalność wolontariatu. 

15.  Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnoprawności. 
16.  Czynny udział młodzieży i wychowawców w rekolekcjach,                     

i spotkaniach organizowanych przez kościół. 
17. Wskazywanie wartości i możliwości wzajemnych działań  

pomocowych.  
18.  Wzajemne przestrzeganie praw i obowiązków. 

Wzbogacanie osobowości 

ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie wśród uczniów   potrzeby  poznawania  samego 

siebie  oraz motywowanie do samokształcenia  w ramach zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych.  

2. Realizacja tematyki dotyczącej funkcjonowania osobowości                                

i  rozwijania uczuć wyższych na lekcjach „Wychowanie do życia                          

w rodzinie”. 

3. Poszerzanie wiedzy ucznia na temat osobowości człowieka oraz  

dokonywania konieczności   samooceny podczas  zajęć 

tematycznych prowadzonych  poprzez przez pedagoga, psychologa.  

4. Poprzez indywidualną opiekę pedagogiczno – psychologiczną 

wzmacnianie  mocnych  stron  osobowości, kształtowanie właściwej 

samooceny, pomoc w kryzysach. 

5. Prowadzenie działań wychowawczych w oparciu o myśli zawarte 

homiliach Jana Pawła II oraz uwzględnianie w planach 

wychowawczych klasy tematyki związanej z nauczaniem Patrona. 

6. Stwarzanie młodzieży udziału  młodzieży  pielgrzymkach i innych 

spotkaniach modlitewnych. 

7. Realizowanie wspólnie z młodzieżą zadań wynikający                                        

z przynależności szkoły do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

8. Motywowanie  młodzieży do uczestnictwa  w uroczystościach 

szkolnych  i lokalnych. 

9. Motywowanie młodzieży do aktywnego zaangażowania się                              

w przygotowywanie  audycjach, spotkań okolicznościowych 

i  imprez szkolnych. 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 
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10. Stwarzanie   przez   nauczycieli   możliwości   zaspakajania ambicji 

uczniów oraz rozwijania ich zdolności, odkrywania potencjałów  

(konkursy, olimpiady, quizy, turnieje). 

11. Włączanie młodzieży w działania podejmowane przez szkole koło 

Caritas.  

12.  Rozwijanie samopomocy koleżeńskiej. 

13. Organizowanie   wyjazdów sprzyjający rozwojowi osobistemu  

(teatr , wystawy,  wernisaże, kino, muzea ) 

14. Uczestnictwo młodzieży w wycieczkach szkolnych zgodnie                                     

z wyznaczonymi celami edukacyjnymi.  

15. Stosowanie   metod  aktywizujących  jako  czynnika 

wspomagającego  poznawanie przez uczniów swoich potencjałów 

lub braków.  

16. Poprzez przykład osobisty nauczycieli w kontaktach z uczniami 

rozwijanie takich  cech   charakteru  jak:   obowiązkowość, 

systematyczność,  punktualność,  pilność.  

17. Stwarzanie możliwości rozwijania we wszystkich płaszczyznach 

życia szkoły postawy kreatywnej. 

18. Wspólne  przeżywanie  sytuacji  wynikających  ze zdarzeń 

losowych. 

19. Dostarczanie uczniom wzorców zachowań wynikających z własnej 

postawy nauczyciela  wobec zaistniałych bieżących  problemów. 

20. Umiejętna stymulacja i dowartościowywanie uczniów posiadających 

niskie poczucie własnej wartości.  
21. Podejmowanie działań wpływających na poprawę kondycji 

psychofizycznej uczniów, kształtowanie właściwych relacji 

osobowych oraz budowanie środowiska szkolnego sprzyjającego 

zdrowiu  psychicznemu. 

22. Motywowanie do aktywności w ramach działań podejmowanych 

przez  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych. 

23. Udział młodzieży w Dniach Otwartych na wyższych uczelniach. 
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Rozwijanie   poczucia   

własnej  wartości   oraz 

budzenie  szacunku do innych 

ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dostrzeganie  pracy  własnej   ucznia  i jego  osiągnięć                                 

we wszystkich płaszczyznach życia szkoły. 

2. Stwarzanie w kontaktach z uczniami sytuacji dydaktycznych                                    

i wychowawczych     sprzyjających     budowaniu     poczucia 

własnej wartości i wiary we własne siły. 

3. Umożliwianie młodzieży prezentowania własnych osiągnięć.  

4. Respektowanie  zasad  określonych  w  Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

5. Dokonywanie oceny wiedzy i umiejętności w oparciu                                      

o Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

6. Informowanie  społeczności  szkolnej  o osiągnięciach 

indywidualnych uczniów. 

7. Wspieranie   wysiłku   ucznia   poprzez   system   wzmocnień 

pozytywnych. 

8. Organizowanie konsultacji przedmiotowych. 

9. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej. 

10. Uwrażliwianie   na   problemy  innych   osób   poprzez  treści 

realizowane   na  zajęciach z wychowawcą,   religii i wychowania do 

życia w rodzinie. 

11. Wykorzystywanie różnorodnych sytuacji do podejmowania przez 

ucznia prób samooceny i oceny zachowań innych osób. 

12. Diagnozowanie niepowodzeń oraz podejmowanie  indywidulanych 

działań wspierających. 

13. Stwarzanie młodzieży możliwości udziału w zajęciach dydaktyczno 

– wyrównawczych. 

14. Prowadzenie  dodatkowych zajęć  rozwijających zainteresowania                                           

i uzdolnienia uczniów. 

15. Organizowanie pomocy uczniom z problemami zdrowotnymi. 

16. Pomoc uczniom w przygotowywaniu się do konkursów, olimpiad,  

zawodów. 
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Budzenie  motywacji  do  

nauki, wdrażanie    do 

samokształcenia oraz 

efektywnego uczenia się. 

 

1. Wskazywanie  wartości   wynikających  z  dobrego wykształcenia. 

2. Indywidualizowanie oddziaływań w procesie dydaktyczno- 

-wychowawczym. 

3. Diagnozowanie stylu uczenia się ucznia.  

4. Podejmowanie pracy z uczniem w aspekcie preferowanego stylu 

      uczenia się.  

5. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

6. Prowadzenie  spotkań  omawiających techniki  szybkiego  czytania, 

notowania, słuchania i zapamiętywania. 

7. Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w olimpiadach, quizach, 

konkursach, rajdach, zawodach.   

8. Wykorzystywanie metod aktywizujących. 

9. Indywidualne  stymulowanie  procesu samokształcenia. 

10. Wykorzystywanie na lekcjach  potencjalnych  możliwości                                    

i predyspozycji tkwiących w uczniach. 

11. Motywowanie  do uczestnictwa w kołach zainteresowań. 

12. Zachęcanie uczniów do korzystania z konsultacji przedmiotowych. 

13. Zachęcanie uczniów do korzystania z literatury popularno – 

naukowej  i fachowej. 

14. Respektowanie zasad zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania i Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

15. Prowadzenie zajęć zwiększających efektywność uczenia się. 

16. Prowadzenie doradztwa zawodowego. 

17. Międzynarodowa wymiana młodzieży polsko- izraelskiej, polsko – 

włoskiej.  

18. Udział młodzieży w zajęciach organizowanych przez wyższe 

uczelnie.  

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych. 

 

1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami dotyczącymi 

higieny osobistej i  higieny pracy.  

2. Kształtowanie u ucznia przekonania, że zdrowie jest wartością, 

wymagającą właściwego  zaangażowania osobistego.  

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

wychowawcy 

pielęgniarka 

19
 



3. Kształtowanie nawyków higienicznych podczas  bieżącej pracy                           

z uczniem. 

4. Realizowanie tematyki  zapobiegającej występowaniu określonych 

zachowań ryzykownych młodzieży. 

5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności psychospołecznych 

uczniów    w ramach zajęć realizowanych przez pedagoga, 

wychowawcę     i psychologa.  
6. Realizowanie zadań z  zakresu  edukacji zdrowotnej przez 

nauczycieli  zgodnie  z  podstawą programową różnych 

przedmiotów.  
7. Tworzenie w szkole  przez pracowników pedagogicznych                                     

i niepedagogicznych środowiska fizycznego i społecznego 

sprzyjającego zdrowiu. 

8. Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej.  

9. Realizowanie  edukacji zdrowotnej zgodnie  z potrzebami  

wskazywanymi  przez rodziców i uczniów                            

10. Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się i dobremu 

samopoczuciu. 

11. Motywowanie uczniów do troski o zdrowie i wspieranie ich w tych 

działaniach. 

12. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania                                        

w  możliwych  treściach na zajęciach przedmiotowych.   

13. Kształtowanie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego                           

i innych osób – przestrzeganie zasad bhp. 

14. Uświadamianie korzyści związanych z aktywnością fizyczną. 

15. Objęcie opieką  uczniów przez pielęgniarkę szkolną. 

16. Realizacja  profilaktyki zdrowego uzębienia – funkcjonowanie 

gabinetu stomatologicznego. 

17. Realizowanie przez  klasy gastronomiczne działań promujących 

wśród młodzieży zdrowe odżywianie. 

18. Wdrażanie uczniów do utrzymywania czystości we wszystkich 

pomieszczeniach szkolnych.  

pedagog 

psycholog  

pracownicy 

niepedagogiczni 

20
 



 

19. Realizowanie zajęć z wychowania fizycznego w uwzględnieniem 

wskazań  wynikających z grup dyspanseryjnych.  

20. Kształtowanie  umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających 

całożyciowej aktywności psychofizycznej podczas realizowania 

określonych treści  na zajęciach  teoretycznych i praktycznych. 

Wspomaganie rozwoju 

uczniów niepełnosprawnych.  

1. Dostosowanie form i metod pracy do możliwości psychofizycznych 

uczniów( indywidualizacja pracy ). 

2. Podejmowanie dodatkowych  działań wspierających  ucznia przez 

pedagoga, psychologa i wychowawcę. 

3. Dostosowywanie warunków zdawania egzaminów zewnętrznych do 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Wspomaganie rozwoju poprzez pracę indywidualną nauczyciela                          

w ramach zajęć  z rewalidacji.  

5. Stwarzanie młodzieży udziału w zajęciach pozalekcyjnych.  

6. Podejmowanie przez nauczycieli dodatkowej pomocy w ramach 

konsultacji przedmiotowych.  

7. Systematyczne diagnozowanie  potrzeb i oczekiwań uczniów przy 

współpracy  z rodzicami.   

8. Współpraca  z rodzicami w zakresie  podejmowania dodatkowych 

działań wspomagających funkcjonowanie ucznia zgodnie                                  

z zauważonym potrzebami. 

9. Podejmowanie dział integracyjnych w klasach. 

10. Uświadamianie  młodzieży  wartości działań pomocowych                            

w relacjach osobowych . 

11. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych 

zaleceń oraz   ewaluowania form  i metod pracy z uczniem. 

12. Realizowanie działań pomocowych w sytuacji zdiagnozowanej 

dysfunkcyjności funkcjonowania ucznia w sferze osobowościowej, 

intelektualnej i społecznej.  

 

nauczyciele 

wychowawca 

pedagog 

psycholog 

nauczyciel  

zajęć z  

rewalidacji 
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Obszar II  

Cel – Rozwój społeczny 

Cele szczegółowe Zadania Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Kształtowanie 

umiejętności 

budowania relacji                   

oraz wzmacniania więzi 

osobowych  

 

Przygotowanie do 

pełnienia ról 

społecznych i 

obywatelskich 

 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych 

Kształtowanie postaw 

obywatelskich                          

i patriotycznych. 

1. Systematyczne wskazywanie młodzieży istoty postawy obywatelskiej                  

i patriotycznej. 

2. Eksponowanie w szkole symboli narodowych oraz budzenie do nich szacunku. 

3. Przygotowywanie ekspozycji dotyczących życia i działalności Jana Pawła II. 

4. Eksponowanie nauki Jana Pawła II w realizowanych zajęciach tematycznych. 

5. Współudział młodzieży w organizowaniu uroczystości  szkolnych z okazji 

świąt państwowych i rocznic wydarzeń historycznych. 

6. Uczestnictwo młodzieży w środowiskowych obchodach świąt państwowych. 

7. Udział młodzieży w uroczystościach poświęconych Patronowi szkoły. 

8. Omawianie  problematyki  społecznej   na  lekcjach. 

9. Organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska. 

10. Zapoznanie młodzieży z historią szkoły. 

11. Udział młodzieży  w „Narodowym czytaniu.” 

12.  Zachęcanie młodzieży do poznawania historii  swojej miejscowości i regionu. 

13. Organizowanie wycieczek umożliwiających poznanie miejsc związanych                           

z historią Polski. 

14. Rozwijanie zainteresowań  kulturowymi  wartościami regionu. 

15. Uczestnictwo młodzieży w konkursach historycznych i olimpiadach. 

16. Zachęcanie uczniów do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

17. Udział młodzieży w realizacji projektów. 

 

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

wychowawcy  

pedagog 

psycholog 

 

Kształtowanie postaw 

odpowiedzialności 

 

1. Współuczestnictwo  młodzieży  w   tworzeniu  prawa wewnątrzszkolnego. 

2. Uwzględnienie w treściach przedmiotów  edukacyjnych i zajęć    zagadnień  

dotyczących odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania. 

3. Motywowanie uczniów do samodzielnych działań na rzecz klasy, szkoły                         

i środowiska. 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

22
 



4. Sprawiedliwe stosowanie systemu  kar i   nagród  ujętych w Statucie Szkoły. 

5. W oparciu o materiał z monitoringu podejmowanie analizy sytuacji 

problemowych współpracując z uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

6. Analizowanie w  kontaktach   indywidualnych z uczniami zachowań 

nieodpowiedzialnych. 

7. Podejmowanie  problematyki  bycia  odpowiedzialnym  na zajęciach. 

8. Działalność samorządu szkolnego.  

9. Udział młodzieży w charytatywnych akcjach ogólnopolskich i środowiskowych. 

10. Konsekwentne egzekwowanie zobowiązań uczniów.  

11. Promowanie samodzielnych inicjatyw uczniowskich. 

12. Włączanie uczniów do współorganizowania  wycieczek, spotkań, rajdów, 

obozów, konkursów. 

13. Realizowanie działań w ramach szkolnego koła Caritas.  

14. Motywowanie uczniów do  aktywności w ramach szkolnego koła PCK. 

15. Udział młodzieży w realizacji projektów. 

 

 

 

 

Rozwijanie aktywności 

i samorządności. 

1. Udział młodzieży w pracach organów Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wspieranie  inicjatyw  podejmowanych  przez   młodzież   w środowisku                                             

klasowym, szkolnym  i  internackim. 

3. Powierzanie uczniom zadań do wykonania oraz dokonywanie wspólnej ich 

oceny. 

4. Udział młodzieży w przygotowaniu uroczystości szkolnych, zawodów  

sportowych  i  innych imprez kulturalno - rozrywkowych. 

5. Nagradzanie uczniów przejawiających postawy aktywne. 

6. Stwarzanie sytuacji w życiu szkoły i klasy mobilizujących do postaw 

kreatywnych. 

7. Motywowanie uczniów do przejawiania troski o wyposażenie i estetykę 

szkoły. 

8. Odwoływanie się do opinii uczniów w sytuacji analizowania istotnych 

 spraw szkolnych. 

 

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 
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9. Współudział młodzieży w współtworzeniu i opiniowaniu obowiązujących 

dokumentów szkolnych .  

10. Umożliwianie uczniom przedstawiania własnych sądów i ich obrony. 

11. Promowanie aktywności w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości. 

 

Kształcenie kultury 

życia codziennego. 
1. Prezentowanie na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych  podstawowych zasad 

dotyczących kultury bycia. 

2. Przestrzeganie  zasad  kultury zachowania  we wszystkich relacjach 

osobowych   w szkole. 

3. Reagowanie  w sytuacjach  szkolnych na  zachowania niezgodne                                         

z podstawowymi zasadami dobrego zachowania. 

4. Stosowanie systemu kar i nagród ujętych w Statucie Szkoły. 

5. Przykład osobisty nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. 

6. Uwrażliwianie młodzieży w kontaktach indywidualnych na kulturę zachowań 

werbalnych i pozawerbalnych. 

7. Dokonywanie prawidłowego wartościowania obserwowanych i opisywanych 

przez inne osoby zachowań młodzieży. 

8. Kształtowanie umiejętności właściwego wartościowania  kultury materialnej                       

i niematerialnej. 

9. Kształtowanie umiejętności korzystania z kultury medialnej. 

10. Realizowanie edukacji kulturalnej w ramach określonych lekcji. 

11. Eksponowanie  w  działaniach  szkolnych i pozaszkolnych wychowania do 

wartości. 

12. Podejmowanie zagadnień dotyczących problematyki dyskryminacji. 

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy 

 

Przygotowanie do życia 

w rodzinie oraz 

pełnienia określonych 

ról społecznych. 

1. Uczestnictwo młodzieży w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie". 

2. Analizowanie   problematyki    prorodzinnej   na  zajęciach z wychowawcą . 

3. Przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie poprzez udział w lekcjach religii. 

4. Eksponowanie ogólnie przyjętych i uznawanych wartości etycznych                            

w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. 

 

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy 
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5. Budowanie pozytywnego obrazu  rodziny poprzez opiekę indywidualną nad 

młodzieżą wychowującą się w rodzinach dysfunkcyjnych. 

6. Stała współpraca szkoły z domem rodzinnym. 

7. Integracja wychowawczych działań szkoły, rodziny i kościoła. 

8. Bieżące rozwiązywania  problemów ucznia   wynikających z problemowych 

sytuacji rodzinnych. 

9. Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej rodziców podczas  wywiadówek . 

10. Wzmacnianie prawidłowych postaw i wartości rodziny w ramach zajęć do życia 

w rodzinie, zajęć z wychowawcą, indywidulanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz pracy z uczniami podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.   

 

 

Integracji zespołów 

klasowych, 

wzmacnianie więzi z 

rówieśnikami oraz 

nauczycielami i 

wychowawcami. 

1. Prowadzenie zajęć integracyjnych przez wychowawców i specjalistów. 

2. Podejmowanie działań integrujących grupę klasową ( imprezy okolicznościowe, 

wspólne wycieczki, uroczystości klasowych). 

3. Działania integrujące społeczność szkolną ( zawody, konkursy, wyjazdy 

edukacyjne).   

4. Wskazywanie konieczności rozpoznawania sytuacji osób przynależących  

do grupy  innych  kolegów i organizowania działań pomocowych wobec 

kolegów mających problemy z funkcjonowaniem w grupie.  

5. Pomoc psychologa i pedagoga w procesie adaptacyjnym.  

6. Wspólne uczestnictwo uczniów, nauczycieli i rodziców w uroczystościach 

szkolnych. 

7. Zwielokrotnienie kontaktów  nauczycieli z uczniami. 

8. W relacjach kształtowanie umiejętności komunikacji typu FUO. 

9. Prowadzenie zajęć zwiększających umiejętności psychospołeczne 

10. Podejmowanie działań sprzyjających integracji młodzieży  różnej narodowości. 

.   

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

 pedagog 

psycholog 
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Rozwijanie kultury 

prawnej, szacunku do 

prawa oraz rozumienia 

jedności praw i 

obowiązków. 

1. Zwiększanie świadomości prawnej uczniów w ramach realizowanych zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych/ 

2. Zapoznawanie młodzieży z Konstytucją RP i podstawowymi aktami prawnymi 

(np. Prawem Pracy, Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, Konwencją Praw 

Dziecka, Deklaracją Praw Człowieka). 

3. Przedstawianie młodzieży podstawowych założeń zawartych w Statucie Szkoły, 

WSO, PSO i Programie Wychowawczo -  Profilaktycznym. 

4. Konsekwentne przestrzeganie zasad zawartych w Statucie Szkoły, WSO                                               

i PSO. 

5. Prowadzenie działań uświadamiających konieczność przestrzegania postanowień   

zawartych w  regulaminach, zarządzeniach i kodeksach. 

6. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji nieprzestrzegania przez 

ucznia Statutu Szkoły. 

7. Organizowanie spotkań młodzieży z przedstawicielami policji, sądu i prokuratury. 

8. Respektowanie wzajemne  praw wszystkich członków szkolnej społeczności 

oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd 

uczniowski). 

9. Pogłębianie wiedzy młodzieży  na temat praworządności w ramach współpracy 

z wydziałem Prawa,  Prawa Kanonicznego i Administracji na KUL. 

10. Podejmowanie tematyki rozpoznawania prawnych aspektów zagadnień życia 

społecznego (odpowiedzialność za popełnione przestępstwo, przemoc w sieci ) 

11. Rozszerzanie wiedzy dotyczącej zagadnień prawa ujętych w podstawie 

programowej. 

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy 

 

Kształtowanie kultury 

informacyjnej. 

1. Zapoznawanie  młodzieży  z   najnowszymi    źródłami informacji.  

2. Wskazywanie  konieczności  racjonalnego  korzystania z przekazów 

medialnych. 

3. Umożliwianie  korzystania z najnowszych form przekazu informacyjnego. 

4. Organizowanie lekcji bibliotecznych.   

5. Upowszechnianie w szkole programów multimedialnych.  

6. Współudział młodzieży w prowadzeniu strony internetowej szkoły. 

7. Pomoc w odbiorze kultury masowej poprzez prowadzenie zajęć tematycznych  

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

dyrekcja szkoły  
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na  zajęciach z wychowawcą.  

8. Stwarzanie młodzieży możliwości  przygotowywania prezentacji materiałów 

tematycznych na potrzeby funkcjonowania społeczności szkolnej.  

9. Przygotowywanie  uczniów do odróżnienia fikcji od rzeczywistości                                                          

w przekazach medialnych. 

 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

1. Zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w pracach Szkolnego Koła Caritas. 

2. Motywowanie młodzieży do udziału w  środowiskowych i ogólnopolskich 

akcjach charytatywnych . 

3. Wskazywanie możliwości pomocy innym w ramach pracy szkolnego koła PCK. 

4. Działanie poprzez przykład- eksponowanie zachowań młodzieży i dorosłych  

przejawiających postawy prospołeczne. 

5. Zajęcia integracyjne  sprzyjające umacnianiu więzi oraz dostrzegania drugiej 

osoby.  

6. Wzmacnianie u uczniów poczucia własnej wartości . 

7. Przestrzeganie zasad panujących w szkole. 

8. Konsekwencja w ocenianiu zachowań uczniów. 

9. Nagradzanie aktywności prospołecznej uczniów. 

10. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami lokalnymi działającymi na rzecz 

innych osób ( Ósmy Kolor Tęczy, Caritas ). 

 

 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy 

dyrekcja szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie uczniów 

do aktywnego 

uczestnictwa w 

kulturze, sztuce 

narodowej i światowej. 

1. Dbanie o czystość języka i kulturę słowa, wzbogacanie słownictwa poprzez 

codzienne przekazy werbalne . 

2. Kształtowanie potrzeby korzystania z instytucji kulturalnych typu: kino, 

muzeum, wystawy.  

3. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania i doboru stroju                                 

w zależności od okoliczności. 

4. Organizowanie zajęć edukacyjnych umożliwiających udział w spektaklach  

teatralnych.  

5. Organizowanie wycieczek edukacyjnych umożliwiających poznawanie 

ojczystych zabytków. 

6. Zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w działaniach kulturalnych  

podejmowanych przez  społeczność lokalną.  

nauczyciele 

języka 

polskiego i 

języków 

obcych,  

wychowawcy  

nauczyciele 

 nauczyciel - 

bibliotekarz  
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7. Poznawanie dziedzictwa kulturowego małej społeczności.  

8. Motywowanie do kultywowania tradycji lokalnych.  

9. Promowanie czytelnictwa. 

10. W ramach współpracy zagranicznej stwarzanie uczniom możliwości  

poznawania kultur innych krajów  podczas  spotkań z młodzieżą innej 

narodowości.   

11. Poznawanie kultury i sztuki innych krajów w ramach organizowanych przez 

szkołę  wyjazdów zagranicznych młodzieży.   
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Obszar III 

Cel - Profilaktyka zagrożeń  

 

Cele szczegółowe Zadania Sposoby realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Doskonalenie warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania uczniów 

Zwiększanie poziomu 

wiedzy dotyczącej 

konsekwencji uzależnień 

Wspieranie nabywania 

umiejętności radzenia 

sobie    w sytuacjach 

trudnych i  ryzykownych  

Kształtowanie 

umiejętności właściwego 

organizowania czasu 

wolnego. 

Promocja zdrowego stylu 

życia 

 

Podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa 

młodzieży. 
 

1. Prowadzenie monitoringu na terenie obiektu szkolnego. 
2. W oparciu o materiał z monitoringu podejmowanie analizy sytuacji 

problemowych współpracując  z uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

3. Prowadzenie systematycznego nadzoru młodzieży przez personel szkoły                     

i nauczycieli w czasie pobytu ucznia w szkole. 

4. Wskazywanie uczniom możliwości bezpośredniego i bezpiecznego 

informowania o zachowaniach dysfunkcyjnych i zdarzeniach 

zagrażających ich bezpieczeństwu.  

5. Konsekwentne przestrzeganie zapisów statutu szkoły dotyczącego praw                    

i obowiązków uczniów. 

6. Diagnozowanie indywidualnych przypadków  i zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu. 

7. Systematyczne diagnozowanie czynników ryzyka.  

8. Realizowanie ogólnopolskich i autorskich programów profilaktycznych. 

9. Realizacja zajęć tematycznych podczas godzin wychowawczych i innych 

zajęć z uwzględnieniem problematyki nieakceptowanych i nagannych 

zachowań wraz ze wskazaniem ich konsekwencji. 

10. Prowadzenie działań interwencyjnych.   

11. Organizowanie w szkole spotkań młodzieży z przedstawicielami 

instytucji wzmacniających bezpieczeństwo ucznia w środowisku 

lokalnym (sąd, policja). 

12. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym w zakresie informowania                         

o zachowaniach zagrażających bezpieczeństwu i udzielanie wsparcia                              

w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. 

13. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki osobom 

niepełnosprawnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

specjalista BHP,  

pedagog   

psycholog  

pracownicy 

niepedagogiczni 
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14.  Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych                                 

z technologią informacyjno – komunikacyjną. 

15. Systematyczne pogłębianie diagnoz dotyczących różnych płaszczyzn 

funkcjonowania szkoły w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 

16. Zapoznanie z planem ewakuacji szkoły. 

17. Eksponowanie w widocznych miejscach telefonów alarmowych. 

18. Organizowanie spotkań uczniów z Przedstawicielami Wydziału Ruchu 

Drogowego Policji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

19. Pogadanki na temat  bezpieczeństwa w czasie wolnym ("Bezpieczne 

ferie", "Bezpieczne wakacje"). 

 

 

Zmniejszanie poziomu 

agresji  i przemocy                                                     
 

1. Prowadzenie zajęć tematycznych podczas  zajęć z wychowawcą zgodnie                      

z planem pracy wychowawczej . 

2. Modelowanie postaw uczniów poprzez realizację zajęć „Wychowanie do 

życia  w rodzinie". 

3. Podejmowanie działań w celu integracji zespołu klasowego, zgodnie                               

z planem pracy wychowawczej. ' 

4. Organizowanie spotkań przez specjalistów sprzyjających kształtowaniu 

umiejętności komunikacyjnych  i postaw asertywnych. 

5.  Prowadzenie obserwacji, sondaży    i diagnozowanie poziomu agresji                                

w środowisku szkolnym. 

6. Prowadzenie natychmiastowych działań interwencyjnych przez nauczycieli 

i personel szkoły zgodnie z  przyjętymi procedurami. 

7. Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom     w sytuacjach problemowych. 

8. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji wspomagających 

działalność wychowawczą szkoły (poradnia, sąd, policja). 

9. Pogłębianie wiedzy rodziców podczas wywiadówek.                                   

10. Podejmowanie indywidualizacji oddziaływań przy współpracy                              

ze środowiskiem rodzinnym. 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 
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11. Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań w zorganizowanych 

formach   w czasie wolnym.  

12. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami  w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych w ramach pracy zespołów przedmiotowych, zadaniowych 

i  zespołu wychowawczego.    

13. Indywidualna praca pedagoga i psychologa z  agresorem i ofiarą.  

14. W sytuacjach szczególnych podejmowanie współpracy z KPP .  

 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 
 

 

1. Realizowanie programów profilaktycznych. 

2. Wykazywanie zainteresowania i troski sytuacją indywidualną ucznia                               

w szkole i w domu. 

3. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia. 

4. Prowadzenie diagnoz indywidualnych   w sytuacji występowania sygnałów 

wskazujących na możliwość kontaktu z czynnikami ryzyka. 

5. Organizowanie indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

6. Prowadzenie zajęć tematycznych   z problematyki uzależnień. 

7. Organizowanie spotkań grupowych   i indywidualnych wzmacniających                            

u ucznia poczucie własnej wartości. 

8. Tworzenie przyjaznej atmosfery w relacjach uczeń - nauczyciel poprzez 

zwielokrotnienie kontaktów indywidualnych. 

9. Podejmowanie działalności informacyjnej kierowanej do uczniów, 

rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły na 

temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych. 

10. Stwarzanie możliwości realizowania potrzeb ucznia i jego samorealizacji. 

11. Rozbudzanie zainteresowań w celu odwrócenia uwagi  młodzieży od 

podejmowania zachowań ryzykownych. 

12. Uczestniczenie młodzieży w spektaklach dotyczących problematyki 

uzależnień.  

 

 

 

dyrekcja  

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog  

psycholog 
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13. Podejmowanie przez nauczycieli szkoleń w zakresie nabywania 

kwalifikacji do prowadzenia programów profilaktycznych. 

14. Podejmowanie przez osoby współuczestniczące w pracy wychowawczej 

działań w płaszczyźnie profilaktyki uniwersalnej.                                                 

15. Wskazywanie  zajęć sportowych jako alternatywy dla uczestnictwa 

w grupach nieformalnych. 

16. Propagowanie aktywności fizycznej z uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości ucznia. 

17. Stwarzanie możliwości szlachetnego sportowego współzawodnictwa. 

18. Organizowanie konkursów, turniejów i olimpiad promujących zdrowy styl 

życia. 

19. Organizowanie akcji informacyjnej   "Aktywnie wypoczywam". 

 

Promocja zdrowego 

stylu życia oraz 

kształtowanie 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie 
 

 

1. Prowadzenie zajęć tematycznych w ramach określonych  przedmiotów                    

i  zajęć z wychowawcą.  

2. Realizacja programów profilaktycznych. 

3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych wzmacniających aktywność 

psychofizyczną ucznia. 

4. Prowadzenie akcji informacyjnych i plakatowych na terenie szkoły. 

5. Ograniczanie zwolnień z zajęć wychowania fizycznego poprzez współpracę 

z rodzicami. 

6. Rozwijanie u uczniów  postaw promujących aktywność psychofizyczną                          

w ramach zajęć  z wychowania fizycznego. 

7. Pogłębianie poziomu wiedzy rodziców w zakresie edukacji zdrowotnej. 

8. Stwarzanie możliwości uczestnictwa młodzieży   w zorganizowanych 

formach rekreacyjnych typu biwaki, wycieczki, rajdy i inne wyjazdy 

okolicznościowe. 

9. Prowadzenie indywidualnych rozmów ukierunkowujących                                               

i wartościujących aktywność psychofizyczną młodzieży. 
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10. Przeprowadzanie  zajęć tematycznych i warsztatów przez osoby 

profesjonalnie związane z edukacją zdrowotną (pielęgniarka, przedstawiciel 

Sanepidu).  

11. Zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy                                      

o zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa,  zagrożeniach 

dla zdrowia. 

12. Udział w akcjach szkolnych i lokalnych  promujących zdrowy styl życia. 

13. Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS - podejmowanie tematyki w ramach 

zajęć z wychowawcą. 

14. Podejmowanie tematyki zaburzenia odżywiania.  

15.  Zapoznawanie młodzieży z założeniami narodowych programów 

zdrowotnych. 

16. Realizowanie treści i podejmowanie działań związanych z obszarem 

edukacji ekologicznej.  

17. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych w tym treści 

związanych z przeciwdziałaniem Covid-19  

Kształtowanie 

umiejętności 

efektywnego 

zagospodarowania 

czasu wolnego 

1. Podczas spotkań tematycznych wskazywanie młodzieży korzyści 

 z efektywnego wykorzystywania czasu wolnego ( wypoczynek, rozrywka, 

rozwijanie zainteresowań). 

2. Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

3. Motywowanie młodzieży do aktywności w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

4. Zachęcanie  młodzieży do  udziału w działaniach podejmowanych przez 

placówki promujące sztukę, kulturę, rekreację. 

5. Zwiększanie wśród młodzieży zainteresowania wystawami, wernisażami 

organizowanymi przez środowisko lokalne. 

6. Wskazywanie ofert dotyczących możliwości  czynnego  uczestnictwa                             

w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych w środowisku 

lokalnym. 

7. Motywowanie do możliwości  korzystania z ofert placówek wychowania 

pozaszkolnego: domów kultury, klubów sportowych. 
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8. Motywowanie do korzystania z bibliotek ogólnodostępnych i szkolnej 

oraz udziału  w zadaniach realizowanych przez  biblioteki ( spotkania 

autorskie, wykłady, konkursy). 

9. Promowanie sportów wodnych oraz rekreacyjnego wykorzystania 

pływalni. 

 

 

 

Pogłębianie wiedzy 

uczniów, nauczycieli                          

i rodziców z zakresu 

problematyki zachowań 

dysfunkcyjnych 

 

1. Zajęcia tematyczne w grupach klasowych prowadzone przez  

2. wychowawców i specjalistów 

3. Indywidualne spotkania tematyczne uczniów  ze specjalistami.  

4. Podejmowanie tematyki zachowań dysfunkcyjnych w ramach spotkań                                            

z rodzicami.  

5. Pogłębianie wiedzy przez nauczycieli poprzez udział w szkoleniach. 

6. Współpraca z rodzicami - pomoc rodzicom w rozwiązywaniu  sytuacji 

problemowych. 

7. Pomoc pedagoga i psychologa przy podejmowaniu przez wychowawcę 

rozwiązywania sytuacji problemowych. 

8. Terapia indywidualna z uczniem. 

9. W oparciu o zdarzenia sytuacyjne, pod kierunkiem nauczyciela,  

kształtowanie u uczniów umiejętności właściwej analizy zachowań 

dysfunkcyjnych. 

10. Podejmowanie problematyki subkultur. 

11. Podejmowanie działań wychowawczych w oparciu o procedury 

postępowania wobec ucznia sprawiającego problemy wychowawcze.  
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Wspieranie nabywania 

umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych, ryzykownych  

i konfliktowych. 
 

 

  

1. Indywidulane poradnictwo i terapia.   

2. Zwiększanie poziomu wiedzy  niezbędnej dla podejmowania decyzji  

       w sytuacjach trudnych.   

3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka 

 i właściwego oceniania poziomu zagrożenia oraz rozpoznawanie  

nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa. 

4. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu               

i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, 

dyskusja). 

5. Doskonalenie umiejętności w osobistym działaniu -  wykorzystywanie 

nadarzających się okazji do praktycznego zastosowania wiedzy                               

o technikach postępowania przy niepożądanych wpływach.  

6. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności 

rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami, umiejętności kształtowania pozytywnej samooceny                                   

i pozytywnego obrazu samego siebie. 

7. Kształtowanie umiejętności asertywnych. 

8. Wskazywanie młodzieży możliwości wykorzystywania mediacji do 

rozwiązywania  sytuacji konfliktowych  

9. Działania informacyjne,  plakaty, gazetki tematyczne  "Pokonaj stres!". 
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1. Wdrażanie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania 

 z technologii komunikacyjnej. 

2. Podejmowanie tematyki  uświadamiającej społeczności szkolnej zagrożeń 

płynących z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych. 

3. Poradnictwo indywidualne . 

4. Przestrzeganie   procedury reagowania w szkole na zjawisko 

cyberprzemocy 
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5. Podejmowanie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub 

podejrzenia cyberprzemocy. 

6. Prowadzenie  działań prewencyjnych -   integracja uczniów.  

7. Budowanie dobrych relacji  uczeń – uczeń, nauczyciel-uczeń. 

8. Wytwarzanie pozytywnych więzi i kreowanie przyjaznego, wspierającego 

środowiska szkolnego 

9. Realizowanie działań w ramach projektu edukacyjnego „Szkoła 

Odpowiedzialna Cyfrowo”. 
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Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez: 

1. Bieżącą obserwację.   

3. Diagnozowanie wybranych płaszczyzn funkcjonowania szkoły. 

4. Rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i wychowawcami. 

5. Rozmowy z rodzicami. 

6. Pozyskiwanie informacji od przedstawicieli  zakładów pracy współpracujących ze szkołą. 

7. Analizy podejmowane ze specjalistami. 

8. Pozyskiwanie informacji od instytucji  wspomagających pracę szkoły. 

9. Analizę stanu zagrożenia i niedostosowania społecznego na terenie szkoły. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Program Wychowawczo - Profilaktyczny  uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców  i Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Program może ulec ewaluacji. 

3. Ewaluacja może nastąpić  na wniosek członków  rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, rodziców lub przedstawicieli  samorządu  

     uczniowskiego w każdym czasie.   

4. Zmiana w programie  dokonuje się z zastosowaniem punktu 1.  

5. Program  Wychowawczo  - Profilaktyczny jest podstawą  do tworzenia planu pracy wychowawczej klasy. 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                             Dyrektor Szkoły. 

 

                                                                                                                                                                            dr Grażyna Dzida 
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