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I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny oparty jest na rozumieniu człowieka 

jako osoby – istoty rozumnej i wolnej, zdolnej do miłości, powołanej do odkrywania prawdy 

i kierowania się ku dobru. Fundamentem programu są założenia pedagogiki personalistycznej. 

Liceum zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju osobowego, 

przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich opartych na zasadach 

wolności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości. 

Działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły obejmują wszystkich uczniów 

i nastawione są przede wszystkim na otwarcie ich na dobro, prawdę, piękno, na to, co 

przekracza przeciętną i zachęca do poszukiwania wzniosłych wartości i pozytywnych 

wzorców.  

Wychowanie to skomplikowany proces kształtowania dojrzałej osobowości człowieka, 

w którym świadomie powinni brać udział przede wszystkim rodzice i szkoła. Pierwszymi 

współpracownikami rodziców są nauczyciele, którzy wychowują zarówno poprzez własne 

postawy jak i świadome działania. Treści przyswajanego materiału nauczania i sposób 

przekazu muszą uwzględniać najpełniejszy rozwój młodego człowieka obejmujący intelekt, 

uczucia, emocje, sferę duchową i dbałość o zdrowie. Dlatego Rada Pedagogiczna 

wypracowuje wspólny program wychowania, a oddziaływania wychowawcze wszystkich 

nauczycieli muszą być zbieżne. 

 

Chcemy, aby proces wychowawczo-profilaktyczny w liceum służył przede wszystkim 

rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy 

i świata. Naszym zadaniem jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie i państwie 

demokratycznym. 

Program, przyjmując za podstawę rozumienie człowieka jako osoby, ma charakter 

realistyczny – jego podmiotem jest realny człowiek a celem realne relacje wiążące go 

z innymi osobami. Edukacja proponowana młodym ludziom jest integralna – bierze pod 

uwagę wszystkie sfery bytu ludzkiego oraz – permanentna, bo wymaga ciągłego rozwoju 

siebie i innych, także po zakończeniu edukacji szkolnej. 

 

Szkoła w swej pracy wychowawczo-profilaktycznej zmierzać będzie do tego, aby jej 

uczniowie w szczególności: 

1) znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju osobowego 

     (w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i aksjologicznym); 

2) poznawali zasady życia społecznego; 

3) poznawali dziedzictwo kultury narodowej i dostrzegali je na tle kultury europejskiej 

i światowej; 

4) ukształtowali właściwy system wartości (wychodząc od chrześcijańskiego systemu 

wartości łączyli go z uniwersalnymi zasadami etyki); 

5) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

     dobra i piękna w świecie; 

6) mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji szkolnej; umieli wykorzystać zdobytą 

wiedzę i byli gotowi do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu edukacji oraz 

podjęcia pracy;  

7) stawali się coraz bardziej samodzielni i dojrzali w dążeniu do dobra w wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętność dążenia do dobra własnego z dobrem 

innych, wolność własną z wolnością innych; 



8) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania życiowych celów 

i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

9) przyjmowali odpowiedzialność za własną naukę i rozwój; 

10) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego; 

11) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i szanowania ich 

poglądów, aby umieli współdziałać w zespole ii współtworzyć w szkole wspólnotę 

nauczycieli i uczniów; aby umieli rozwiązywać spory i konflikty za pomocą technik 

negocjacyjnych; 

12) byli przygotowani do życia w rodzinie i państwie, 

13) mieli równe szanse edukacyjne. 

 

II. Wzorzec wychowanka. 

 

Na podstawie ankiety skierowanej do rodziców uczniów kl. I (załącznik 1) oraz rozmów 

z uczniami zbadano potencjał i możliwości rozwojowe uczniów, a także ich potrzeby 

i oczekiwania (ankieta skierowana do uczniów klasy II – załącznik 2). Wyniki badań 

pozwoliły na przygotowanie wzorca wychowanka IV Liceum Ogólnokształcącego w 

Białymstoku. 

 

Zakłada się że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły i rodziny uczeń będzie: 

a) wyposażony w wiedzę i użyteczne w życiu umiejętności; 

b) dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie; 

c) uczciwy, umiejący żyć z innymi i dla innych, wierny przyjętym zasadom etycznym; 

d) gotowy do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość; 

e) z szacunkiem odnosił się do swego państwa i dbał o jego dobro; 

f) szanował polskie dziedzictwo kulturowe i będzie otwarty na wartości kultur Europy; 

g) przygotowany do wypełnienia swych obowiązków rodzinnych i obywatelskich; 

h) rozwiązywał problemy w twórczy sposób, posługiwał się technikami negocjacyjnymi 

w rozwiązywaniu konfliktów; 

i) skutecznie porozumiewał się z innymi, umiejętnie prezentując własny punkt widzenia 

i uwzględniając poglądy innych ludzi; 

j) efektywnie współdziałał w zespole, budując więzi międzyludzkie i działając 

skutecznie oraz zgodnie z obowiązującymi normami; 

k) poczuwał się do odpowiedzialności za własne zdrowie; 

l) troszczył się o czystość środowiska naturalnego; 

m) szanował godność własną i drugiego człowieka, był otwarty na dialog, umiał słuchać 

innych i rozumieć ich poglądy; 

n) świadomie, bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystał z zasobów przestrzeni cyfrowej, 

nawiązując relacje z innymi użytkownikami sieci oparte na wzajemnym szacunku; 

o) kierował się w życiu takimi zasadami jak wolność, demokracja, sprawiedliwość, 

tolerancja. 

 

III. Potrzeby rozwojowe uczniów 

 

W procesie tworzenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wykorzystano wskazania 

psychologii rozwojowej człowieka. 



 

 

 

Zadania rozwojowe, potrzeby i warunki ich zaspakajania 

 

Kluczowe zadania rozwojowe i potrzeby nastolatka 
Warunki zaspakajania 

podstawowych potrzeb 

Rozwój indywidualny Relacje społeczne  

- rodzice pełniący funkcję  

 doradców 

- rodzice zostawiający  

nastolatkowi możliwość  

podejmowania 

autonomicznych  

decyzji dotyczących kwestii 

dla niego istotnych  

- partnerstwo w relacji  

  z rodzicami 

- zróżnicowane oferty  

  członkostwa w grupach  

  rówieśniczych 

- zróżnicowane oferty 

dotyczące ról społecznych 

- posiadanie bliskich relacji  

 z przynajmniej jednym  

rówieśnikiem 

-system społeczny oferujący  

- akceptacja własnego wyglądu 

- osiągnięcie zdolności do 

regulacji emocji - postępująca 

rezygnacja z zachowań 

ryzykownych i antyspołecznych 

- sprawne operowanie regułami 

logiki formalnej 

- myślenie abstrakcyjne  

- zmniejszenie nastawienia na 

„tu i teraz” na rzecz przyjęcia 

perspektywy przyszłościowej 

- utworzenie systemu 

realistycznych planów na 

przyszłość wraz z oczekiwanym 

sposobem ich realizacji 

- budowanie tożsamości osoby 

dorosłej poprzez - 

rozpoznawanie siebie jako 

członka społeczności osób 

dorosłych 

- wzmacnianie emocjonalnej  

 niezależności od rodziców,  

- przejawiającej się w coraz  

 mniejszym zabieganiu  

 o ich akceptację i bliskość 

- rozwijanie zdolności  

  do budowania związków  

  w grupie rówieśniczej 

- rozwijanie zdolności  

  do wchodzenia w bliskie,  

  intymne związki związane  

  z bliskością fizyczną  

 i odbywaniem stosunków  

 seksualnych 

- wchodzenie w relacje 

społeczne jako autonomiczny 

podmiot interakcji 

- wyrażanie własnego zdania 

zaufanie we własne  



możliwości  

 - realizacja osobistych  

zamierzeń w świecie  

społecznym 

pomoc w podejmowaniu  

ról okresu dorosłości:  

- systemy stypendialne,  

wymiany uczniowskie 

i studenckie, dostępność  

kredytów mieszkaniowych,  

przeciwdziałanie bezrobociu  

młodzież 

 

Nastolatki stawiają pierwsze kroki w świecie dorosłych, podejmują nowe role i zadania 

w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi. Pomyślny przebieg procesu wymaga dojrzałości 

psychicznej i społecznej oraz pomocy i opieki ze strony rodziców jak i szkoły. 

Kluczowe jest mądre asystowanie młodemu człowiekowi w budowaniu wizji przyszłości 

i pomaganie mu w trudnych początkach jej realizowania. 

 

IV. Strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły 

A. Obszar: zdrowie 

 

CEL GŁÓWNY: Upowszechnianie i kreowanie zdrowego stylu życia oraz postaw 
prozdrowotnych uczniów.  

 Strategie: rozwoju osobowości wychowawczych (rodzice, nauczyciele), kształtowania 

umiejętności życiowych, przekazu informacji, edukacji rówieśniczej, alternatyw, 

rozwoju zasobów środowiskowych. 

 Poziom działań profilaktycznych: profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca. 



Cele 

szczegółowe 

Zadania prowadzące do realizacji 

celu 
Sposób realizacji zadań 

Realizatorzy 

(osoby 

odpowiedzialne) 

1. Uczeń zna 

zagrożenia 

spowodowane 

niewłaściwym 

trybem życia 

(stres, 

nieprawidłowe 

odżywianie, 

używki, 

przepracowanie). 

1. Przekazywanie rzetelnej wiedzy  

nt. zagrożeń spowodowanych 

niewłaściwymi nawykami 

zdrowotnymi. 

2. Podnoszenie poziomu 

świadomości zagrożeń „chorobami 

cywilizacyjnymi”.  

1.Praca z młodzieżą w ramach 

zajęć edukacyjnych. 

2. Godziny do dyspozycji 

wychowawcy. 

3.Wychowanie do życia w 

rodzinie. 

4.Spotkania ze studentami 

medycyny w ramach zajęć dot. 

profilaktyki HIV/AIDS 

5.Spotkania ze studentami 

medycyny w ramach zajęć dot. 

profilaktyki zaburzeń odżywiania 

6. Konkursy promujące 

zachowania prozdrowotne np. 

„Mam haka na raka” 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści, 

pielęgniarka, 

pedagog, 

psycholog 

2. Uczeń dba 

o własne 

zdrowie, 

przestrzegając 

zasad higieny 

osobistej 

i psychicznej. 

1.Wyrabianie przekonania u ucznia, 

że zdrowie jest wartością. 

2. Sukcesywne wpajanie 

przekonania o znaczeniu 

codziennych nawyków 

higienicznych dla zdrowia 

człowieka. 

3. Uczenie zdrowego stylu życia, 

poprzez pokazywanie różnych 

modeli zachowań. 

1.Zajęcia z zakresu profilaktyki 

zdrowia reprodukcyjnego 

prowadzonych przez studentów 

medycyny 

2. Zajęcia „Stres pod kontrolą” 

3. Zajęcia edukacyjne dot. 

profilaktyki FAS 

Nauczyciele, 

wychowawca, 

pielęgniarka szkolna, 

specjaliści lekarze. 

3. Uczeń umie 

rozpoznawać 

swój stan 

fizyczny 

i emocjonalny, 

wynikający 

z przepracowan

ia stresu, itp. 

1. Pokazywanie wpływu sfery 

psychicznej człowieka na sferę 

somatyczną. 

2. Uczenie umiejętności 

rozpoznawania sygnałów 

somatycznych wynikających z 

przepracowania, długotrwałego 

stresu, braku aktywności fizycznej, 

1. Praca z młodzieżą w ramach 

wybranych zajęć edukacyjnych. 

2. Praca z młodzieżą w ramach 

programów  profilaktycznych. 

3. Spotkania młodzieży 

z psychologiem. 

4. Praca z nauczycielami w 

Nauczyciele, 

wychowawca, 

realizatorzy 

programów profil., 

psycholog, 

pielęgniarka 

szkolna.  



itp. ramach warsztatów umiejętności 

wychowawczych, warsztatów 

przygotowujących do 

prowadzenia programów profil. z 

młodzieżą. 

5. Praca z rodzicami w ramach 

organizowanych warsztatów 

edukacyjnych. 

4.Uczeń 

podejmuje środki 

ostrożności 

w obliczu 

antycypowanych 

zagrożeń zdrowia 

i życia 

1.Wyrabianie nawyku realnej oceny 

sytuacji i przewidywania następstw 

w sytuacji zagrożenia.  

2.Uczenie rozumnego unikania 

wyraźnych zagrożeń zdrowia i życia 

wynikających z nacisku grupowego, 

głupoty, itp. 

3.Uczenie wyrażania własnego 

stanowiska wobec występujących 

zagrożeń. 

1.Godziny do dyspozycji 

wychowawcy. 

2.Praca z młodzieżą w ramach 

zajęć edukacyjnych. 

3.Rozmowy indywidualne. 

4.Zagadnienia dotyczące 

pierwszej pomocy podejmowane 

podczas lekcji Edukacji dla 

Bezpieczeństwa 

Nauczyciele, 

wychowawca, 

Dyrekcja, 

realizatorzy 

programów profil. 

5.Uczeń umie 

stosować techniki 

relaksacyjne, 

regeneracyjne. 

1.Przekazywanie niezbędnej wiedzy 

na temat znaczenia dla organizmu 

odpoczynku fizycznego i 

psychicznego. 

2.Uczenie technik relaksacyjnych . 

3.Uczenie umiejętności 

dokonywania indywidualnego 

wyboru i adekwatnych do 

upodobań sposobów relaksacji 

i regeneracji sił organizmu. 

1.Program „Stres pod kontrolą” 

2.Praca z młodzieżą w ramach 

programów  profilaktycznych. 

3.Praca z nauczycielami w ramach 

przygotowań do programów 

profilaktycznych,  praca w ramach 

warsztatów umiejętności 

wychowawczych. 

Nauczyciele, 

wychowawca, 

pedagog, 

psycholog, 

realizatorzy 

i instruktorzy 

programów profil. 

i warsztatów 

umiejętności 

wychowawczych 

6. Uczeń włącza 

się w działania 

na rzecz 

potrzebujących 

1. Wyrabianie prawidłowych 

postaw wobec ludzi chorych, 

słabszych i potrzebujących. 

2. Włączanie uczniów w działania 

wolontarystyczne, charytatywne. 

3. Przekazywanie wiedzy nt. 

samodzielnego podejmowania 

inicjatyw w zakresie pomocy 

potrzebującym. 

1.Godziny do dyspozycji 

wychowawcy klasy. 

2. Zajęcia religii. 

3. Szkolne organizacje pomocowe 

(SzKW, PCK, inne). 

Wychowawca, 

katecheta, 

opiekunowie 

sekcji, 

wolontariusze. 



 

B. Obszar: relacje 

 

CEL GŁÓWNY: Wspieranie rozwoju osobowości ucznia w zakresie kompetencji społecznych i 
potencjału możliwości osobistych.  

 Strategie: rozwoju umiejętności wychowawczych (rodzice, nauczyciele), kształtowania 

umiejętności życiowych, przekazu informacji, edukacji rówieśniczej, alternatyw, rozwoju 

zasobów środowiskowych. 

Poziom działań profilaktycznych: profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania prowadzące do realizacji 

celu 
Sposób realizacji zadań 

Realizatorzy 

(osoby 

odpowiedzialne) 

1. Uczeń zna 

swoje prawa 

i obowiązki 

1.Zapoznanie uczniów klas 

pierwszych lub przypomnienie 

uczniom dokumentacji szkoły 

dotyczącej praw i obowiązków ucznia: 

- Statutu Szkoły  

- Praw i Obowiązków Ucznia 

- kryteriów ocen z dydaktyki 

i zachowania –WSO 

- Szkolnego Programu 

Wychowawczo - 

1. Treści przekazywane w ramach 

godzin wychowawczych.  

2. Apele szkolne. 

3. Spotkania z rodzicami. 

4. Wychowanie do Życia 

w Rodzinie. 

5. Spotkania z pracownikami policji 

d/s. prewencji, organizacji 

pomocowych. 

6. Praca z młodzieżą w ramach 

zajęć psychoedukacyjnych, 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

nauczyciele, 

dyrekcja. 

7.Uczeń 

preferuje i 

kreuje zdrowy 

styl życia . 

1. Kształtowanie właściwej postawy 

wobec środowiska nauki i życia 

ucznia. 

2. Ukazanie wzajemnych relacji 

środowiska życia i zdrowia 

człowieka. 

3. Wyrabianie pozytywnego wpływu 

na tworzenie środowiska życia i 

branie za to odpowiedzialności. 

4. Kształtowanie umiejętności 

odpowiedzialnego wpływu na 

środowisko życia. 

5. Uczenie zdrowego stylu życia. 

1. Godziny do dyspozycji  

wychowawcy klasy. 

2. Zajęcia edukacyjne 

3. Wychowanie do życia w 

rodzinie. 

4. Zajęcia w ramach kół 

np. biologicznego, ekologicznego. 

Wychowawca, 

nauczyciele, 

opiekun sekcji, 

specjalista d/s. 

ekologii. 



Profilaktycznego 

2. Przypomnienie uczniom wybranych 

artykułów Konstytucji R.P., 

odpowiednich paragrafów kodeksu 

karnego, rodzinnego, cywilnego, oraz 

konsekwencji prawnych i społecznych 

naruszania prawa własności praw 

osobistych drugiego człowieka. 

5. Uaktualnienie, przedstawienie, 

udostępnienie informacji o miejscach 

i instytucjach pomocy w sytuacji 

kryzysowej. 

warsztatowych.  

7. Praca z nauczycielami w 

ramach szkoleń, konferencji, 

zajęć warsztatowych. 

 

2.Uczeń zna 

i rozumie 

siebie  

1.Uświadomienie uczniom zmian 

rozwojowych w okresie dojrzewania. 

2. Uświadomienie potrzeby 

samoakceptacji i poczucia własnej 

wartości. 

3. Poszukiwanie pozytywnego wzorca 

osobowego.  

1. Praca z młodzieżą w ramach 

warsztatów. 

2. Wychowanie do życia w 

rodzinie. 

3. Zajęcia psychoedukacyjne. 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

Realizator 

przygotowany do 

prowadzenia zajęć. 

3.Uczeń zna 

i stosuje zasady 

konstruktywnej 

komunikacji 

międzyludzkiej 

1.Uświadomienie uczniom zasad i 

korzyści i skutecznej komunikacji. 

2. Zapoznanie z blokadami w 

komunikacji interpersonalnej. 

3.Wyrabianie nawyku aktywnego 

słuchania. 

4.Uczenie umiejętności nawiązywania 

i podtrzymywania  dobrych, 

satysfakcjonujących kontaktów. 

1. Praca z młodzieżą w ramach zajęć 

edukacyjnych. 

2. Godziny wychowawcze. 

3. Rozmowy indywidualne. 

4. Praca z młodzieżą w ramach 

warsztatów 

5. Zajęcia integracyjne 

6. Wychowanie do życia w 

rodzinie 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

4.Uczeń 

wyznacza 

sobie cele 

życiowe. 

1. Uświadomienie uczniowi rzeczy 

ważnych w życiu człowieka. 

3. Kształcenie nawyku 

konsekwentnego dążenia do 

wybranego celu. 

4. Uczenie umiejętności 

antycypowania następstw. 

5. Pokazywanie trudności 

obiektywnych i subiektywnych, 

pojawiających się podczas realizacji 

1. Udział w zajęciach 

edukacyjnych. 

2. Wychowanie do Życia 

w Rodzinie 

3. Godziny do dyspozycji 

wychowawcy. 

4. Praca z młodzieżą w ramach 

aktualnych programów.  

5.Doradztwo zawodowe 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog, doradca 

zawodowy 



wyznaczonego celu. 

6.Ukazywanie korzyści osobistych, 

satysfakcji wynikającej z planowania 

działań i osiągniętego celu. 

6. Udzielanie uczniom pomocy 

w rozwiązywaniu dylematów 

związanych z wyborem studiów, 

zawodu, przestrzeganie przed 

minimalizowaniem aspiracji 

życiowych. 

7. Przygotowanie do strategii 

uczenia się przez całe życie. 

5.Uczeń 

rozpoznaje 

i akceptuje 

uczucia swoje 

i innych 

1.Uczenie umiejętności  rozpoznawania 

i nazywania uczuć u siebie i innych. 

2. Uświadomienie uczniowi 

przeżywanych przez człowieka emocji 

i ich wpływu na samopoczucie. 

3. Uczenie umiejętności radzenia sobie 

z negatywnymi emocjami swoimi 

i innych. 

4. Uczenie zachowań empatycznych.  

1. Godziny do dyspozycji 

wychowawcy. 

2. Wychowanie do Życia 

w Rodzinie. 

3. Praca z młodzieżą w ramach 

zajęć edukacyjnych. 

4. Praca z młodzieżą w ramach 

Szkolnego Koła Wolontariatu, 

PCK. 

Jak wyżej 

6. Uczeń 

potrafi 

zachowywać 

się asertywnie 

1. Zapoznanie z rodzajami zachowań 

w kontaktach interpersonalnych ( uległe, 

agresywne, manipulujące, asertywne). 

2. Zapoznanie ucznia z zasadami 

i granicami asertywności. 

3.Uczenie konstruktywnych 

sposobów odmawiania. 

4. Uczenie umiejętności radzenia 

sobie z presją otoczenia ( grupa 

rówieśnicza, reklamy, media, itp.) 

1. Godziny do dyspozycji 

wychowawcy. 

2. Wychowanie do Życia 

w Rodzinie. 

3. Praca z młodzieżą w ramach 

programów edukacyjnych 

4. Udział w konkursach 

plastycznych, literackich itp.    

Jak wyżej 

7. Uczeń jest 

przygotowany 

do aktywnego 

uczestnictwa 

w życiu szkoły 

Udział w szkolnych uroczystościach - Święto Szkoły  
- Święto Niepodległości  
- Spotkanie opłatkowe 

(szkolne i klasowe) 
- Święto 3 Maja 

zgodnie 

z przydziałem 

czynności 

dodatkowych 

Udział w imprezach integracyjnych - Wybory uzupełniające do 
S.U. 

- „otrzęsiny” klas I 
- prezentacje klas I 
- zajęcia integracyjne pt. 

,,Budowanie i kształtowanie 
tożsamości grupy" 

-  Mikołajki, Walentynki 
- Dyskoteki szkolne 

zgodnie 

z przydziałem 

czynności 

dodatkowych, 

pedagog, psycholog   



- Wycieczki szkolne 
- Połowinki,  

- Studniówka  

Pożegnanie absolwentów 

Zapobieganie trudnościom w nauce 

i adaptacji w środowisku szkolnym 
- Zapoznanie z WSO i PSO 

- Prowadzenie lekcji na temat 

technik uczenia się 

- Dbałość o frekwencję na 

zajęciach 

- Wprowadzenie ,,okresu 

ochronnego” dla uczniów klas 

pierwszych – przez pierwsze dwa 

tygodnie nie stawia się ocen 

niedostatecznych; 

- losowanie ,,szczęśliwego 

numeru” w dzienniku 

elektronicznym 

- dbałość o życzliwą atmosferę 

na lekcji, jasne określanie zasad 

oceniania, możliwość 

poprawienia oceny 

niedostatecznej, prowadzenie 

lekcji na temat technik uczenia 

się. 

Wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

przedmiotu 

 Motywowanie uczniów do twórczego 

rozwoju 
- Stosowanie systemu nagród 

i stypendiów 

- Monitorowanie pracy i 

sukcesów uczniów, którzy byli 

laureatami konkursów 

przedmiotowych w gimnazjum 

- Upowszechnianie sukcesów 

uczniów przez stronę 

internetową, FB, w mediach oraz 

podczas uroczystości szkolnych 

- Propagowanie wszelkich form 

aktywności i przedsiębiorczości 

uczniów 

- urozmaicanie form pracy 

 



z młodzieżą poprzez organizację 

wycieczek, udział w wykładach, 

warsztatach, laboratoriach we 

współpracy z instytucjami 

edukacyjnymi  

Kształtowanie 

umiejętności 

skutecznego 

komunikowani

a się oraz 

efektywnego 

współdziałania 

z innymi 

ludźmi 

1. Rozwijanie umiejętności 

wyrażania własnych poglądów 

oraz poszanowania stanowiska 

innych ludzi. 

2. Kształtowanie postawy tolerancji 

dla odmienności rasowych, 

narodowych, 

światopoglądowych, 

wyznaniowych i kulturowych. 

3. Kształtowanie właściwych 

postaw wobec osób 

niepełnosprawnych. 

- Organizowanie debat, dyskusji 

o zasięgu klasowym oraz 

ogólnoszkolnym  

- Udział w debatach miejskich 

i międzyszkolnych 

- Godziny wychowawcze, 

warsztaty, spotkania z 

zaproszonymi gośćmi, wykłady, 

udział w wydarzeniach 

kulturalnych  

- Edukacja medialna – 

prowadzenie zajęć na temat 

bezpiecznego zachowania się w 

Internecie, zagrożeń, 

odpowiedzialności prawnej za 

niewłaściwe zachowania w sieci, 

zasad   

Nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

informatyki 

 

C. Obszar: kultura 

 

CEL GŁÓWNY: Wspieranie rozwoju ucznia w zakresie uczestnictwa w świecie kultury 
i sztuki oraz dziedzictwa narodowego 

 Strategie: rozwoju umiejętności wychowawczych( rodzice, nauczyciele), 

kształtowania umiejętności życiowych, przekazu informacji, edukacji 

rówieśniczej, alternatyw, rozwoju zasobów środowiskowych. 

Poziom działań profilaktycznych: profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania prowadzące do realizacji 

celu 
Sposób realizacji zadań 

Realizatorzy 

(osoby 

odpowiedzialne) 

1. Uczeń jest 

przygotowany 

do 

1. Uczenie istnienia w kulturze. 1.Spotkania z wybitnymi ludźmi 

kultury, sztuki, nauki, polityki 

2.Organizowanie wyjść do kin, 

bibliotekarze, 

nauczyciele, 



uczestnictwa 

w świecie 

kultury i sztuki 

teatrów, muzeów, opery. 

3. Rozwijanie czytelnictwa. 

4. Zachęcanie młodzieży do 

udziału w konkursach np. 

filmowych, czytelniczych, 

artystycznych i innych.  

wychowawcy 

2. Uczeń 

prezentuje 

wysoką 

kulturę 

osobistą 

Kształtowanie kultury bycia na co dzień 1.Dbałość o zachowywanie 

zgodne z zasadami współżycia 

społecznego. 

2.Przestrzeganie regulaminu 

w zakresie respektowania norm 

społecznych. 

3. Rozwijanie troski o kulturę 

języka i odpowiedzialności za 

słowo. 

4.Kształtowanie postawy 

szacunku do osób starszych. 

5. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za wspólne 

dobro, w szczególności za mienie szkoły. 

6. Kształtowanie nawyku dbania 

o estetykę wyglądu własnego 

i najbliższego otoczenia 

Wszyscy 

nauczyciele 

3. Uczeń 

szanuje swoją 

ojczyznę,  

Uczenie postawy obywatelskiej, 

szacunku wobec dziedzictwa 

kulturowego własnego narodu i 

regionu. 

1.Podczas uroczystości wyraża 

się szacunek wobec godła i 

hymnu państwowego. 

2. Obchodzi się uroczyście święta 

państwowe i rocznice 

historyczne. 

3. Organizuje się udział 

młodzieży w wydarzeniach 

patriotycznych – lokalnych i 

krajowych. 

4. Organizuje się wycieczki do 

miejsc związanych z historią 

i tradycją naszego kraju. 

Dyrekcja szkoły, 

wszyscy nauczyciele 

i wychowawcy, 

nauczyciele historii 

i wos, opiekun SU 



5.Respektuje się zasady 

demokracji podczas wyborów 

SU. 

6. Organizuje się debaty na 

temat wydarzeń społeczno – 

politycznych. 

7. Prelekcje i godziny 

wychowawcze na temat 

odpowiedzialności prawnej. 

8. Na godzinach wychowawczych 

oraz lekcjach wos kształtuje się 

nawyki interesowania się życiem 

społeczno – politycznym kraju 

i regionu. 

4. Uczeń 

szanuje inne 

kultury 

i tradycje 

1. Wychowanie proeuropejskie, 

współpraca międzynarodowa. 

1. Na lekcjach wos zapoznanie 

z celami, podstawami ustrojowymi 

oraz zasadami funkcjonowania 

najważniejszych organizacji 

europejskich. 

2.Na godzinach wychowawczych 

rozwija się ciekawość, otwartość 

i tolerancje wobec innych kultur 

i obyczajów. 

3.Organizuje się wycieczki do 

państwa UE. 

4. Współpracuje się ze szkołami 

z zagranicy. 

5. Nauczyciele i dyrekcja biorą 

udział w szkoleniach i konferencjach 

dotyczących współpracy ze szkołami 

w ramach funduszy unijnych 

i innych. 

Nauczyciele wos, 

wychowawcy, inni 

nauczyciele, zespół 

do spraw 

współpracy 

międzynarodowej 

 

D. Obszar: bezpieczeństwo 

 

CEL GŁÓWNY: Wyrabianie prawidłowych postaw i przekonań normatywnych wobec 
zachowań  ryzykownych i aspołecznych.  

 Strategie: rozwoju umiejętności wychowawczych (rodzice, nauczyciele), kształtowania 

umiejętności życiowych, przekazu informacji, edukacji rówieśniczej, alternatyw, rozwoju 
zasobów środowiskowych. 

 Poziom działań profilaktycznych: profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca. 

 



Cele 

szczegółowe 

Zadania prowadzące do realizacji 

celu 
Sposób realizacji zadań 

Realizatorzy 

(osoby 

odpowiedzialne) 

1. Uczeń wie, 

co to są 

zachowania 

aspołeczne 

i ryzykowne 

1. Uświadomienie wychowankom 

występowania zachowań 

ryzykownych i aspołecznych. 

2. Uczenie przewidywania 

dalekosiężnych skutków w/w 

zachowań . 

3. Ukazywanie motywów 

podejmowania zachowań  

niewłaściwych . 

4. Uczenie możliwości dokonywania 

satysfakcjonujących dla jednostki 

i społecznie aprobowanych wyborów 

życiowych. 

1. Treści przekazywane w 

ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy. 

2. Apele szkolne. 

3. Wychowanie do życia w 

rodzinie. 

4. Praca z młodzieżą w  ramach 

zajęć edukacyjnych. 

5. Spotkania z pracownikami 

policji d/s.  prewencji. 

6. Praca z nauczycielami w 

ramach warsztatów, szkoleń.  

7. Praca z rodzicami w ramach 

spotkań  rodzicielskich, prelekcji  

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

Dyrekcja, 

przeszkoleni 

realizatorzy 

programu, 

specjaliści ds. 

prewencji, 

instruktor 

programu, 

specjalista d/s. 

przemocy i agresji. 

2.Uczeń zna 

mechanizmy 

uzależnienia 

od substancji 
psychoaktywnych. 

1. Przekazywanie rzetelnej wiedzy nt. 

konsekwencji doraźnych i odległych 

czasowo  używania środków 

psychoaktywnych. 

2. Uświadomienie uczniowi motywów 

sięgania po substancje uzależniające. 

3. Uczenie właściwego podejścia do 

tzw. „eksperymentowania” z 

substancjami psychoaktywnymi. 

1.Spotkania z terapeutami 

uzależnień w ramach zajęć 

warsztatowych 

2. Praca z nauczycielami w ramach 

warsztatów  przygotowujących do  

prowadzenia, zajęć,  programów dla 

młodzieży 

Nauczyciele - 

przygotowani do 

prowadzenia 

programu, pedagog, 

psycholog  

3. Uczeń zna 

mity 

i stereotypy na 

temat 

substancji 

uzależniającyc

h 

1. Zapoznanie z błędnymi, 

obiegowymi opiniami nt. używania 

substancji psychoaktywnych. 

2. Uczenie umiejętności wyrażania 

własnego stanowiska w zakresie 

przełamywania nieprawdziwych 

przekonań. 

Jak wyżej Jak wyżej 



4. Uczeń 

uświadamia 

sobie powody 

i przyczyny 

używania 

środków 
psychoaktywnych 

1. Przekazywanie podstawowej 

wiedzy dotyczącej rozwoju 

osobowości człowieka i jego 

tożsamości. 

2. Zapoznanie z podstawowymi 

deficytami w rozwoju młodego 

człowieka. 

3. Uczenie lepszego rozumienia siebie 

i radzenia sobie w sytuacji kryzysowej 

bez używania „chemii” 

1. Praca z młodzieżą w ramach 

zajęć edukacyjnych. 

2. Godziny do dyspozycji 

wychowawcy. 

3. „Wychowanie do życia 

w rodzinie” 

4. Praca z rodzicami w ramach 

spotkań  rodzicielskich, 

warsztatów, szkoleń. 

Jak wyżej 

5.Uczeń 

poznaje 

możliwości 

życiowego 

wyboru 

(„droga na 

skróty” lub 

konstruktywno 

osiąganie 

celu). 

1. Ukazywanie możliwości 

dokonywania wyborów tzw. 

„dobrych„i „złych”. 

2. Zapoznanie z  konsekwencjami 

moralnymi, psychologicznymi, 

etycznymi,  zdrowotnymi tzw. „drogi 

na skróty” 

3. Promowanie wśród wychowanków 

życia w abstynencji. 

1. Praca z młodzieżą w ramach 

zajęć edukacyjnych. 

2. Godziny do dyspozycji  

wychowawcy. 

3. Wychowanie do życia w 

rodzinie. 

4. Rozmowy indywidualne.  

5. Praca z młodzieżą w ramach 

w/w prowadzonych programów 

profilaktycznych. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

Dyrekcja, rodzice, 

instruktorzy 

i realizatorzy 

programów 

profilaktycznych 

6.Uczeń 

podejmuje 

społecznie 

akceptowane  

 formy 

aktywności 

prowadzące 

do osiągnięcia 

swoich celów 

życiowych. 

1. Rozpoznawanie i uświadomienie 

uczniowi jego mocnych stron. 

2. Tworzenie warunków i włączanie 

w adekwatne do możliwości ucznia 

formy aktywności. 

3. Uczenie wyznaczania realnych 

celów życiowych i konsekwentnego 

dążenia do ich osiągania. 

1. Praca z młodzieżą w ramach 

zajęć edukacyjnych. 

2. Godziny do dyspozycji 

wychowawcy. 

3. Zajęcia pozalekcyjne. 

4. Działalność charytatywna 

i wolontarystyczna. 

5. Zajęcia z wolontariuszami 

organizacji pozarządowych 

promujące wolontariat 

6. Zajęcia z zakresu preorientacji 

zawodowej 

7. Rozmowy indywidualne 

z uczniem. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

wolontariusze, 

psycholog, 

pedagog  



7.Uczeń jest 

pozytywnym  

przykładem 

w swoim 

środowisku. 

1.Uczenie umiejętności pozytywnej 

autoprezentacji w grupie 

rówieśniczej. 

2.Wyrabianie potrzeby 

podejmowania pozytywnych działań 

na rzecz innych. 

3.Uczenie umiejętności wyrażania 

własnego stanowiska wobec 

zachowań społecznie 

nieaprobowanych. 

Jak wyżej. Nauczyciele 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog 

 

V. Strategia ewaluacji 

1. Po każdym roku szkolnym dokonuje się podsumowania w formie sprawozdań 

zespołów wychowawczych oraz sprawozdania z pracy pedagoga i psychologa. 

2. Po zrealizowaniu całego cyklu kształcenia w szkole dokonuje się 

podsumowania realizacji programu w poszczególnych zespołach klasowych i w 

całym poziomie klas trzecich. 

3. Do końca sierpnia 2019 roku dokona się ewaluacji całości programu. 

 

VI. Załączniki: 

1. Wyniki ankiety skierowanej do rodziców uczniów klas 1. 

2. Wyniki ankiety skierowanej do uczniów klas 2. 

3. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych. 

4. Propozycje tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy. 

 

 


