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I. Podstawa prawna: 

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

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 

526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). o Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym                     

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy                              

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 

r., poz. 703 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 ze zm.). 
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 Statut 

II. Wstęp 

 

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu                          

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom. 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie opiera się na hierarchii 

wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań 

wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży. 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych                   

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są 

działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 
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Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku 

szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji ( wewnętrznej, zewnętrznej), 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym, 

 wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, 

uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców). 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji 

i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd 

uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły, 
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 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

III. Misja szkoły i model absolwenta 

Misja naszej szkoły: 

„Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, kształcącą w określonym zawodzie, przygotowująca do pracy i życia w dynamicznie 

zmieniającym się świecie.” 

Wizja naszej szkoły: 

„Zapewniamy swoim uczniom i słuchaczom optymalne warunki pełnego rozwoju na poziomie zasadniczym i licealnym. 

Tworzymy atmosferę tolerancji i szacunku dla innych. Rozbudzamy wrażliwość, świadomość siebie i swojego systemu 

wartości, zainteresowanie ludźmi, sprawami społecznymi oraz poczucie odpowiedzialności. Zapewniamy należyte 

przygotowanie do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wyrównujemy szanse edukacyjne wśród 

uczniów. Proces wychowania i nauczania odbywa się przy współpracy i zaangażowaniu rodziców. Promujemy szkołę w 

środowisku lokalnym. Doskonalimy swoje umiejętności, troszczymy się o efektywność podejmowanych działań. 

Kultywujemy tradycje szkoły. Efektem naszych działań jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, który jest 

przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym”. 

 

Pragniemy wychować i wykształcić absolwenta, który: 

 szanuje pracę własną i innych, 

 jest przygotowany do skutecznego poszukiwania pracy, 

 godnie reprezentuje imię szkoły, 

 szanuje kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

 dostrzega różnice miedzy ludźmi i akceptuje je, 
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 dba o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, 

 zna podstawowe normy społeczne, 

 aktywnie uczestniczy w działalności społecznej klasy i szkoły, 

 dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 nie ulega nałogom, promuje zdrowy styl życia, 

 prezentuje wysoką kulturę słowa, 

 zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły. 

 szanuje symbole narodowe, tradycje szkoły i jej mienie, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest kreatywny, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o 

bezpieczeństwo własne i innych, 
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 nieustannie poszerza wiedzę ogólnokształcącą i w wybranym zawodzie, 

 umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów, 

 jest otwarty na europejskie wartości kultury. 

IV. Cele programu wychowawczo - profilaktycznego 

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia                            

i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego 

stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia 

siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia                 

oraz poczucia sensu istnienia. 

V. Obszary działania 

Program określa działania w wydzielonych obszarach: 
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1. Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej. 

2. Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, prowadzących               

do radzenia sobie ze stresem, opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

3. Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej. 

4. Działaniach profilaktycznych wspierających uczniów: 

 w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne, 

 którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na rozwój zachowań ryzykownych 

 u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. 

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono: 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły, 

 propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, autorstwa rodziców, uczniów i nauczycieli, 

 analizę sytuacji wychowawczej, w tym zagrożeń uzależnieniami, 

 przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na proces wychowania, 



10 

 ludzkie zasoby szkoły tj. kompetencje kadry kierowniczej, kompetencje zawodowe nauczycieli, rozwijane poprzez dodatkowe 

doskonalenie się oraz kompetencje szkolnych specjalistów (pedagoga, pielęgniarki szkolnej), szkolnych realizatorów programów 

profilaktycznych, kompetencje specjalistów spoza szkoły – współpracujących oraz rodziców. 

 

VI. Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole  

na podstawie: 

 spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 

 ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli na temat ich oczekiwań dotyczących realizacji treści profilaktycznych i 

wychowawczych, atmosfery panującej w szkole, poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, 

 obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, 

 analizy uwag wpisanych do dziennika 

 mapy środowiska czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole 

 wniosków i rekomendacji  dla szkoły w obszarze dydaktyka – wychowanie w roku szkolnym 2020/2021 

A. Wewnątrzszkolne wnioski, diagnozy i rekomendacje 

           
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii szkoła lub placówka 
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ma obowiązek   w każdym roku szkolnym dokonać diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników 

ryzyka. 

Czynniki ryzyka - to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego współdziałania. Wiążą się one 

w wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych, które stanowią zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, 

bezpieczeństwa, funkcjonowania społecznego. 

Czynniki chroniące – to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego, efekty ich wzajemnego współdziałania, których 

występowanie zwiększa odporność na działanie czynników ryzyka. 

 

 

 

 

Wyniki diagnozy i rekomendacje dla działań profilaktycznych 

 

Mapa środowiskowa czynników chroniących i 

czynników ryzyka w szkole – wyniki ankiet 

 

Czynniki chroniące Czynniki ryzyka 

Czynniki chroniące wynikające z diagnozy Rekomendacje Czynniki ryzyka wynikające z diagnozy 

- 95% ankietowanych dobrze czuje się w 

swojej rodzinie 

- 72% dobrze czuje się w swojej klasie 

- 82,5% spędza wolny czas w towarzystwie 

koleżanek i kolegów 

 - samoocena uczniów : 

- 87, 5 % oceniło się jako spokojni, 

- 70% potwierdza, że  jest aktywnych 

fizycznie 

95%  - jest towarzyski 

85% - lubi swój wygląd 

90% -  jest ogólnie zadowolonych z siebie 

 

- samopoczucie  - emocje  badanych: 

70% uczniów rzadko odczuwa lęk, 

- prowadzenie przez specjalistów 

wsparcia w zakresie 

poradnictwa wychowawczego 

- promowanie dobrych relacji 

dziecko – rodzice jako wartość, która 

tworzy kapitał życiowy                i  

wzmacniających odporność psychiczną 

młodzieży, 

- pomoc rodzinie w angażowaniu swoich 

dzieci w działania prospołeczne, 

- kształtowanie u uczniów 

przekonania, że większość 

młodych ludzi nie miała kontaktu z 

substancjami psychoaktywnymi, 

- prowadzenie w klasach zajęć 

- 5% badanych uczniów rzadko  dobrze czuje się w 

swojej rodzinie 

- 15%  nie czuje się dobrze w swojej klasie 

- 7,5 %  nie spędza wolnego czasu ze swoimi 

koleżankami i kolegami 

- 12,5%  rzadko bywa spokojnych, 

- 30% bywa rzadko aktywnych 

Fizycznie, 

5% uczniów nie uważa się za towarzyskich 

15% rzadko lubi swój wygląd 

10% nie jest zadowolonych z siebie 

12,5% uczniów rzadko odczuwa radość 

10% przeżywa często smutek 

13% ma trudności z zaśnięciem 

15% przyznaję, że ma trudności z nauką 
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- 75% uczniów rzadko odczuwa złość 

- 87,5 odczuwa często radość 

- 90% rzadko jest smutnym 

 

- 87% uczniów nie ma trudności z zaśnięciem 

- 85% nie ma trudności z nauką 

- 82% nie zaniedbuje obowiązków z powodu 

nadużywania internetu oraz urządzeń 

sieciowych 

- 55% uczniów zadeklarowało, że nigdy nie 

pali papierosów 

- 77,5 że, nigdy nie pije alkoholu 

- 90% że, nigdy nie zażywa substancji 

psychoaktywnych w tym narkotyków i 

dopalaczy; 

 

wzmacniających postawy 

przeciwne zażywaniu środków 

odurzających oraz innym 

zagrożeniom cywilizacyjnym 

- realizacja różnorodnych 

programów profilaktycznych, 

w tym programów rekomendowanych 

-rozpoznawanie potrzeb 

i potencjału indywidualnego 

uczniów, stanowiących 

istotną bazę w budowaniu 

pozytywnych relacji, dobrego 

klimatu społecznego, 

 - konstruowanie 

oferty edukacyjnej, 

wychowawczej i profilaktycznej 

18% zdarza się zaniedbywać obowiązki z powodu 

nadużywania internetu oraz urządzeń sieciowych 

45% badanych zdarza się palić papierosy 

22,5 % badanych przyznaje się do spożywania 

okazjonalnie alkoholu 

10% badanych przyznaje się do kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi; 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

Samoocena i samopoczucie uczniów po powrocie do szkoły jest dobra. Budzi niepokój aktywność fizyczna uczniów , 

kontakt młodzieży z substancjami uzależniającymi ( papierosy, alkohol, inne substancje psychoaktywne) , zaniedbywanie 

obowiązków z powodu nadużywania internetu oraz urządzeń sieciowych. I w tych obszarach szczególnie należy 

zintensyfikować działania wychowawaczo –profilaktyczne. 

Rekomendacje do Planu działań profilaktyczno - wychowawczych na rok szkolny 2021/22 

Działalność wychowawcza: 

Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia i wychowanka w jego rozwoju: 

Współpraca z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

 Kształtowanie hierarchii wartości, w której zdrowie należy do jednych z najważniejszych w życiu. 

 Promowanie zdrowego stylu życia kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, w tym budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych. 
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 Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów. 

 Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej. 

 

Działalność edukacyjna: 

Stałe poszerzanie  wiedzy i umiejętności z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia: 

Poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci                           

i  młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, a także suplementów diet i leków w celach innych niż 

medyczne, oraz postępowania w tego typu przypadkach. 

Kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, krytycznego 

myślenia i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych. 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji psychoaktywnych, ochrony 

zdrowia psychicznego. 

 

Działalność informacyjna: 

Dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków 

odurzających, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

Prowadzenie działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

Opracowanie oferty pomocy specjalistycznej dla uczniów. 

Zapoznanie uczniów i rodziców z prawnymi konsekwencjami naruszania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu         

narkomanii. 

Zapoznanie uczniów i rodziców z konsekwencjami zachowań ryzykownych. 
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Działalność profilaktyczna: 

Realizowanie działań z zakresu profilaktyki: 

Realizacja programów profilaktycznych i promujących zdrowie psychiczne ( „Ars, czyli jak dbać o miłość”, „Dopalacze trzecia strona 

zjawiska”) 

Rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (motywowanie do nauki) w ramach zajęć    

edukacyjnych oraz przygotowanej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych i innych środków zagrażających zdrowiu i życiu ucznia, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia 

fizycznego i  psychicznego oraz jego otoczenia społecznego. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 

uczniów zachowań ryzykownych. Włącznie, w razie potrzeby, do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych . 

Współpraca  z przedstawicielami państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, pielęgniarką szkolną, poradniami sprawującymi  opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. 

  

 B. Wnioski /rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2021/2022 (wynikające z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego w  roku 

szkolnym 2020/2021): 
• U niektórych nauczycieli brak konsekwencji w kontynuowaniu działań zmierzających do poprawy frekwencji uczniów i słuchaczy w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. - systematycznie monitorować frekwencję uczniów i słuchaczy na zajęciach lekcyjnych. (w 

terminie do 10. dnia każdego miesiąca w BSIS dokonywać podsumowania frekwencji za miesiąc poprzedni - do wglądu w dzienniku) oraz 

przestrzegać zapisów dotyczących trybu postępowania w przypadku ucznia wagarującego. 

• Zbyt niskie wyniki egzaminów zewnętrznych - dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (listopad/grudzień oraz maj) przeprowadzić próbny 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, analizę wyników przedstawić uczniom, ich rodzicom oraz pracodawcom; od chwili 

rozpoczęcia przez słuchaczy nauki w LO dla Dorosłych wykorzystywać metody i środki dydaktyczne przygotowujące do egzaminu 

maturalnego, kontynuować prowadzone w szkole analizowanie wyników egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie oraz badań wewnętrznych, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, ze szczególnym wskazaniem na wnikliwą 
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analizę porównawczą w celu stwierdzenia, jak na przestrzeni kolejnych lat kształtowały się wiedza i umiejętności uczniów. Nadal 

uświadamiać uczniów, słuchaczy, rodziców oraz pracodawców, że spełnienie określonych wymagań jest podstawą dobrego wyniku na 

egzaminie zewnętrznym. 

• Nie zawsze nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne orientują się w sytuacji dydaktycznej danego ucznia - w ramach zajęć 

rewalidacyjnych przygotowywać uczniów do poprawy ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz do zaliczeń semestru, 

poza tym nauczyciele zajęć rewalidacyjnych zobowiązani są na bieżąco kontrolować cząstkowe i śródroczne oceny ucznia. 

• Na niektórych lekcjach brak indywidualizowania pracy - prowadzić działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w 

odniesieniu do każdego ucznia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów posiadających opinię lub orzeczenie PPP. 

• Nie wszyscy nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego - przedstawiać uczniom wymagania im stawiane oraz cele danej lekcji, 

które należy formułować w języku zrozumiałym dla ucznia, stosować efektywną informację zwrotną - zarówno w pracach pisemnych, jak 

i ustnych odpowiedziach/wypowiedziach, lekcje kończyć podsumowaniem. 

• Nie zawsze nauczyciele stosują poznane podczas szkoleń wiadomości i umiejętności - uzyskaną w trakcie szkoleń, warsztatów i konferencji 

wiedzę przekazywać gronu pedagogicznemu w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz spotkań zespołów przedmiotowych i 

zadaniowych. 

• Brak u niektórych nauczycieli systematycznego oceniania - dokonywać systematycznej oceny pracy uczniów i słuchaczy za różnorodne 

formy pracy. 

• Nauczyciele poszerzyli swoje umiejętności w zakresie TIK - umiejętności zdobyte w czasie kształcenia na odległość obowiązkowo 

wykorzystywać w kolejnych latach szkolnych. 

• Nie wszyscy nauczyciele przestrzegają terminowości opracowywania i dostarczania podstawowej dokumentacji  - dążyć do doskonałości 

poprzez samodyscyplinę w zakresie systematycznej pracy, w zakresie poprawności i terminowości prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania, dokumentację przebiegu nauczania uzupełniać w wyznaczonym przez dyrektora terminie; wprowadzić systematyczną kontrolę 

dokonywana przez dyrektora szkoły. 

• Nie zawsze czas pracy lekcji jest efektywnie wykorzystany przez wszystkich nauczycieli, w trakcie obserwacji odnotowywano przypadki 

kończenia lekcji po czasie lub przed jej terminowym zakończeniem - planować lekcję, aby efektywnie wykorzystać czas na pracę z 

uczniami, wziąć pod uwagę specyfikę każdej klasy (indywidualizacja procesu lekcyjnego, zróżnicowania zadań, dostosowanie liczby 

zadań/ćwiczeń). 

• Widoczne są rozbieżności pomiędzy przedłożonymi rozkładami materiału oraz planami zajęć - należy w e-dzienniku przypisać do zajęć 
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obowiązkowych rozkłady, a dodatkowe zajęcia realizować zgodnie z planami. 

 

 2. Wnioski i rekomendacje  polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: 
 

• Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o 

zdrowie. 

 

• Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

 

• Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie 

w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

 

• Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu 

się dorosłych. 

 

• Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 3. Priorytety Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022: 

 

• Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminów 

zewnętrznych. 
• Tematyka kontroli doraźnej w szkołach i placówkach wskazana przez  Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 

2021/2022: 
Kontrola prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego 
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Kontrola prawidłowości realizacji kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. 
 

 

VII. Uczestnicy programu: 

 

1. Dyrektor szkoły: 
 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
• sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania 

prozdrowotne 

•  dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 
• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 
• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli 

w realizacji zadań, 
• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów 

szkoły, 
• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 
 

2. Rada pedagogiczna: 

 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 
 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców 
 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i 

przestępczością 
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• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 
 

• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

   

          3. Nauczyciele: 
 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, 

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

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia 

 

                   4. Wychowawcy klas: 
 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu 

klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 
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 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami 

pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniem 

podopiecznych, 

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

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 

 

            5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad 

współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli 

wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 
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 6. Pedagog szkolny: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 organizuje uczniom pomoc psychologiczną - pedagogiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o 

charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

              7. Rodzice: 

 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,  

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
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8. Samorząd uczniowski: 
 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,  

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,  

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,  

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,  

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

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
 

9. Uczniowie: 
 

 współorganizują imprezy i akcje szkolne, 

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,   

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, 

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności, 

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni, 

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej, 

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych – statutu, programu wychowawczo profilaktycznego. 
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  10. Pracodawcy: 

 

 podejmują ze szkołą i organem prowadzącym wspólne działań w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, 

 współpracują ze szkołą w celu wymiany informacji na temat funkcjonowania uczniów w szkole i podczas praktycznej nauce 

zawodu 

 ściśle współpracują ze szkołą w przypadku łamania regulaminu szkolnego (lekceważenie obowiązków szkolnych, 

nieobecności nieusprawiedliwione – wyciąganie konsekwencji. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli. 

 

Zasady współpracy z rodzicami: 

 

1. Rodzice uczniów ZSP w Łabiszynie mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym, powinni 

utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami. 

 

2. Rodzice mają prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić prace szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców oraz 

współorganizować z wychowawcą imprezy klasowe, wycieczki, biwaki itp. 

 

3. Wychowawca informuje rodziców o możliwości zapoznania się z dokumentami regulującymi życie szkoły (Statut Szkoły, Program 

Wychowawczo – Profilaktyczny, Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania) . 

 



23 

4. Rodzice w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i/lub nauczycieli, o trudnej sytuacji: zdrowotnej (przewlekłych 

chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub materialnej. 

 

5. Obowiązkiem rodziców jest uczestnictwo w zaplanowanych w każdym roku szkolnym spotkaniach z rodzicami. 

 

6. Formy kontaktów rodziców ze szkoła: 
 
 

 zaplanowane spotkania z rodzicami, 

 zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy, 

 indywidualne rozmowy z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcą, 

 kontakty telefoniczne z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcą. 

 
 

7. Kontakty indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku (w miarę możliwości potwierdzone podpisem rodzica). 

8. Wychowawca może wysłać do rodziców wezwanie pisemne, jeżeli brak jest kontaktu ze strony rodziców lub wymaga tego sytuacja 

(nieobecność na zebraniach, niezgłoszenie się na ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela). 

9. W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu, rodzice są zobowiązani do osobistego powiadomienia wychowawcy o przekazaniu 

      obowiązków opiekuńczych nad dzieckiem innej osobie (pisanie usprawiedliwień, kontakty ze szkołą) 

10. Rodzic powinien poinformować wychowawcę o nieobecności dziecka, jeśli ta nieobecność jest dłuższa niż jeden tydzień. 

11. W przypadku przekroczenia 35 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły i 

podpisuje 

      kontrakt. 

12. O zaistniałej sytuacji powiadomiony zostaje pracodawca ucznia. 
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Zadania Treści wychowawcze Formy realizacji Odpowiedzialni 

                                                                                                                             Sfera intelektualna  

Podnoszenie 

efektów 

kształcenia 

 

Uświadamianie wagi edukacji i wykształcenia w 

życiu człowieka 

 

 

Wyrobienie przekonania, że nauka jest potrzebna jako 

element przygotowania zawodowego, a nie 

konieczność uczęszczania do szkoły 

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na 

zajęciach lekcyjnych 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie rozwoju uczniów w osiągnięciu sukcesu 

edukacyjnego: praca z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, szkolne konkursy z nagrodami na 

najwyższą średnią i najlepszą frekwencję 

 

Rozmowy – pogadanki, dyskusje na 

godzinach wychowawczych 

 

Systematyczne informowanie rodziców o 

absencji uczniów, informowanie 

pracodawców, przestrzeganie trybu 

postepowania wobec ucznia wagarującego, 

diagnozowanie przyczyn absencji przez 

wychowawcę, pedagoga, indywidualne, 

interwencyjne rozmowy pedagoga, 

wychowawców z rodzicami i uczniami o 

wysokiej absencji, nagradzanie klas z 

najwyższą frekwencją śródroczną i roczną 

 

 

Udział w programach i projektach 

realizowanych w celu wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów, 

organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole, dostosowania 

wymagań edukacyjnych, indywidualizacja 

pracy, realizowanie Indywidualnych 

Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, 

zajęcia wyrównawcze lub specjalistyczne w 

ramach pomocy pedagogiczno-

psychologicznej, kółka zainteresowań 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele, specjaliści, 

nauczyciele przedmiotów 
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Rozwijanie 

ciekawości 

poznawczej 

Kształtowanie krytycznego podejścia do świata, 

wyrabianie umiejętności dyskutowania i 

prezentowania własnego zdania 

 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

różnorodnych wydarzeniach kulturalnych 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

metodami aktywizującymi, dyskusje, debaty 

 

 

Wyjazdy do teatrów, opery, kina, udział w 

różnego rodzaju wystawach, wykładach 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Dążenie do 

samorozwoju 

 

Motywowanie do samokształcenia i pogłębiania 

wiedzy, poszerzania zainteresowań 

  

 

Dokonywanie samodzielnych wyborów życiowych 

  

 

Kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny 

własnych możliwości i dokonań 

 

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej 

pracy 

 

Kształtowanie postawy twórczej. 

 

 

Kształtowanie samodzielnego formułowania i 

wyrażania sądów 

 

Kółka zainteresowań, konkursy, olimpiady 

przedmiotowe, promowanie laureatów i 

finalistów olimpiad, uczniów zdolnych 

 

Wybór kierunków dalszej edukacji, doradztwo 

zawodowe 

 

Ankiety, testy, planowanie indywidualnych 

osiągnięć 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, praktyczne sposoby zarządzania 

czasem na warsztatach prowadzonych przez 

pedagoga szkolnego 

 

Organizowanie warsztatów, debat, stosowanie 

metod aktywizujących 

 

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach 

przedmiotowych, prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 

warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, 

teatru, na wystawy, udział w życiu 

kulturalnym miasta, przygotowanie 

programów artystycznych na uroczystości 

szkolne, prezentowanie talentów na forum 

szkoły 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, doradca 

zawodowy, nauczyciel 

przedsiębiorczości 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 
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Rozwijanie 

zainteresowań 

i zdolności 

uczniów 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych 

uzdolnień 

 

Zachęcanie do rozwijania pasji i zainteresowań 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, warsztatów, konkursów, 

wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, 

udział w życiu kulturalnym miasta, 

przygotowanie programów artystycznych na 

uroczystości szkolne, prezentowanie talentów 

na forum szkoły 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

                                                                              Sfera moralna  

Kształtowanie 

prawidłowego 

stosunku do 

wartości i norm 

oraz kultury 

zachowania 

 

Formowanie osobowości ucznia w duchu 

ogólnoludzkich wartości - sprawiedliwość, prawda, 

szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, uczciwości 

 

 

Kształcenie wrażliwości i nieobojętności na przejawy 

przemocy, zła, wulgarności 

 

 

Rozwijanie dobrych manier 

 

 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez 

kontakt z dziełami literackimi, z wytworami kultury, 

z dziełami architektury i sztuk plastycznych 

należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa 

kultury 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – 

dostosowanie warunków nauki, opieki i 

wychowania do potencjalnych obszarów 

dyskryminacji 

Przestrzeganie praw człowieka, 

dziecka we wzajemnych relacjach: 

o nauczyciel – uczeń, 

o uczeń – uczeń. 

 

 

Zajęcia dotyczące tematyki agresji i przemocy, 

konsekwentne reagowanie w przypadku 

zakazu stosowania agresji i przemocy w 

szkole, wyciąganie konsekwencji, organizacja 

Dnia Bez Przemocy w szkole 

 

Realizacja zajęć na godzinach 

wychowawczych, lekcjach języka polskiego 

 

Organizowanie wyjść i wycieczek na 

spotkania ze sztuką np. do kina, teatru, 

filharmonii, muzeów, wystaw artystycznych, 

organizacja wycieczek – umożliwienie 

kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami 

pamięci narodowej, organizowanie spotkań z 

pasjonatami i instytucjami kultury 

prowadzącymi zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

 

 

Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów 

dyskryminacji, realizacja cyklu lekcji 

wychowawczych 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

języka polskiego 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 
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Kształtowanie 

poczucia 

tożsamości 

narodowej, 

przynależności do 

społeczności 

szkolnej, lokalnej 

i regionalnej 

 

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie świadomości narodowej, postawy 

patriotyzmu oraz szacunku do języka ojczystego, 

wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych 

 

Poznanie własnego regionu i kraju, zaznajamianie z 

kulturą regionu, uczestniczenie w życiu kulturalnym 

regionu 

 

 

 

Wychowanie w duchu demokracji i propagowanie 

osiągnięć kultury europejskiej 

 

 

 

Kształtowanie szacunku do symboli narodowych, 

tradycji rodzinnych i religijnych. 

 

Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu, 

udział w obchodach rocznic świąt narodowych 

i państwowych (np. rocznica wybuchu II 

wojny światowej, 11 Listopada, 3 Maja), 

Święto Patrona Szkoły, konkurs recytatorski 

 

Wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-

turystyczne, rajdy, konkursy, granty 

oświatowe, konkursy regionalne, aktywny 

udział w uroczystościach lokalnych np. 

rocznica wyzwolenia Łabiszyna 

 

 

Konkurs Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym, Konkurs Wiedzy o Unii 

Europejskiej, Konkurs Wiedzy o Krajach 

Niemieckojęzycznych 

 

 

Wigilie klasowe, Jasełka, udział pocztu 

sztandarowego w ważnych uroczystościach 

szkolnych i lokalnych, uroczyste śpiewnie 

Hymnu Narodowego 

 

Nauczyciele historii, 

języka polskiego, 

wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

historii 

 

 

 

 

 

Nauczyciele WOS, 

języków obcych, 

wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

religii 

 

                                                                              Sfera społeczna  
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Rozwijanie więzi 

międzyludzkich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Strefa 
 

 

 

Wymaganie zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi 

normami kultury osobistej i Statutem Szkoły 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności współdziałania zespołowego 

jako jednej z podstawowych form współżycia 

społecznego 

 

Budowanie więzi międzyludzkich opartych na 

zaufaniu w relacji: nauczyciel – uczeń – rodzic 

 

Doskonalenie asertywnych umiejętności 

komunikowania i wyrażania poglądów 

 

Propagowanie idei wolontariatu 

 

 

 

Współtworzenie sprzyjającej atmosfery w szkole 

 

 

 

 

Diagnoza sytuacji trudnych, monitorowanie potrzeb 

uczniów i rozpoznawanie istniejących problemów 

 

 

 

Aranżowanie działań o charakterze poznawczym, 

umożliwiającym tworzenie dobrej atmosfery w klasie 

i szkole 

  społeczna 
 

 

 

Promowanie wzorowych postaw, 

stosowanie sankcji wobec osób 

naruszających postanowienia Statut Szkoły 

 

 

Różne formy pracy grupowej na zajęciach 

dydaktycznych i wychowawczych, metody 

aktywne 

 

Indywidualne kontakty i rozmowy 

 

 

Lekcje wychowawcze i przedmiotowe, 

dyskusje, spotkania z psychologiem 

 

Świąteczne zbiórki żywności, odzieży, 

zabawek itp., akcje charytatywne na rzecz 

potrzebujących np. Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Góra grosza, 

przygotowanie paczek świątecznych itp. 

 

 

Uroczyste obchody świąt (Dzień Matki, Dzień 

Dziecka, pierwszy Dzień Wiosny, otrzęsiny 

klas I itp.). 

 

 

Badania, ankiety. 

 

 

 

Wycieczki turystyczne, ogniska, dyskoteki, 

lekcje uczące otwartości i asertywnych 

zachowań 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, opiekun 

samorządu szkolnego 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów, pedagog 

szkolny 
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Kształtowanie i 

rozwijanie w 

uczniach 

tolerancji i 

szacunku 

w stosunku do 

innych 

ludzi 

Wychowanie w duchu poszanowania godności 

drugiego człowieka i tolerancji dla odmienności 

światopoglądowej, religijnej, narodowej, kulturowej, 

przeciwdziałanie uprzedzeniom społecznym 

  

 

 

 

 

Wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy 

potrzebującym 

  

 

Wyrabianie szacunku dla pracy własnej i innych 

 

 

Propagowanie idei tolerancji w stosunku do osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie. 

Integracja, wolontariat, profilaktyka i inne 

działania np. Konkurs Wiedzy o Unii 

Europejskiej, Konkurs Wiedzy o Krajach 

Niemieckojęzycznych, tworzenie okazji do 

publicznego wypowiadania się oraz nauka 

słuchania innych i szanowania poglądów –

prowadzenie debat na lekcjach różnych 

przedmiotów 

 

Wolontariat, akcje charytatywne, 

organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 

 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych 

 

 

Integrowanie społeczności uczniowskiej, 

lekcje wychowawcze dotyczące tolerancji 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, opiekun 

samorządu uczniowskiego 

 

 

 

Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 

Upowszechnianie 

wartości 

związanych z 

rodziną 

Przygotowanie do pełnienia określonych ról w 

rodzinie oraz zapoznanie z prawami i obowiązkami 

członków rodziny 

 

 

 

Uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji 

 

 

Kształtowanie umiejętności konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów i problemów 

 

 

 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, 

lekcje z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem, 

lekcje religii spotkania z pielęgniarką 

 

 

 

Warsztaty z pedagogiem, z psychologiem, 

lekcje wychowawcze 

 

Warsztaty z pedagogiem, z psychologiem, 

lekcje wychowawcze 

Nauczyciele wdż, religii, 

pedagog, wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 
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Ukierunkowanie 

uczniów w 

wyborze 

dalszej drogi 

kształcenia i 

planowania 

przyszłej ścieżki 

zawodowej 

Rozwijanie chęci ustawicznego doskonalenia się 

 

 

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, pomoc w 

przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie gotowości do przekwalifikowania się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem 

 

 

Kształtowanie umiejętności entuzjazmu i 

zadowolenia z pracy i życia, akceptacji twórczej 

krytyki 

 

 

Rozmowy – pogadanki, dyskusje na godzinach 

wychowawczych 

 

Godziny wychowawcze dotyczące metod 

poszukiwania pracy, przygotowywania 

dokumentów, lekcje przedsiębiorczości, 

spotkania ze specjalistami, samodzielne 

poszukiwanie przez uczniów niezbędnych 

informacji przygotowujących do wejścia na 

rynek pracy 

 

 

 

Wycieczki do Powiatowego Urzędu Pracy, 

Centrum Informacji i Planowania Kariery w 

Bydgoszczy, Powiatowe Targi Pracy i 

Edukacji, spotkania z doradcami zawodowymi 

z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, 

informacja o zawodach i sposobach 

poszukiwania pracy, udzielanie bieżących 

porad przez szkolnego doradcę zawodowego, 

ankiety, testy, planowanie indywidualnych 

osiągnięć 

 

 

Lekcje wychowawcze, warsztaty dotyczące 

nauki planowania czasu wolnego, przyszłości 

zawodowej itp. 

 

 

Lekcje wychowawcze i przedmiotowe, 

dyskusje, spotkania z psychologiem, 

powierzanie uczniom zadań, do których maja 

predyspozycje i które lubią robić 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

doradca zawodowy 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

doradca zawodowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 
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Kształtowanie 

postawy 

obywatelskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadomienie praw i obowiązków 

obywatelskich, propagowanie działalności 

obywatelskiej wśród młodych ludzi 

 

Wykształcenie odpowiedzialności 

obywatelskiej m.in. przez zachęcanie do udziału w 

wyborach samorządowych i ogólnopolskich 

 

Inspirowanie Samorządu Uczniowskiego do aktywnej 

działalności na terenie szkoły 

Lekcje z wiedzy o społeczeństwie, 

historii i geografii, lekcje wychowawcze 

 

 

Lekcje wychowawcze, wiedzy o 

społeczeństwie 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego, opieka 

nad działalnością Samorządu Uczniowskiego 

 

Nauczyciele wiedzy o 

społeczeństwie, historii, 

geografii, wychowawcy 

 

 

 

 

Opiekun samorządu 

uczniowskiego 

Kształtowanie 

postaw 

proekologicznych 

Kształtowanie aktywnych postaw w 

działaniach na rzecz środowiska 

 

 

 

 

 

Kształtowanie wrażliwości na piękno 

przyrody, dzieł sztuki, zabytków 

 

Wychowanie człowieka przyjaznego 

środowisku. 

Udział w akcjach ekologicznych: Dzień Ziemi, 

Sprzątanie Świata, konkursy o tematyce 

ekologicznej i zdrowotnej, realizacja podstawy 

programowej z zakresu ochrony środowiska – 

geografia, biologia, chemia 

 

Dyskusje, zwiedzanie lokalnych wystaw, 

zapoznawanie z historią regionu, oglądanie 

spektakli, filmów, wycieczki 

 

Filmy, wycieczki, konkursy, 

prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Nauczyciele geografii, 

biologii, chemii, 

wychowawcy 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

historii, języka polskiego 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

                                                                                 

Sfera 

fizyczna  

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

 

Kształtowanie nawyku dbania 

o własne zdrowie, estetykę własną 

i otoczenia 

 

Utrzymanie higieny ciała i dbałość o schludny 

wygląd 

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu 

odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu 

człowieka prowadzone przez wychowawców, 

organizacja czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym, konkursy/działania dotyczące 

zdrowego stylu życia, spotkania z pielęgniarką 

szkolną 

Wychowawcy, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

biologii, pielęgniarka 

szkolna, pedagog 
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Poznanie 

zagrożeń 

chorobami 

cywilizacyjnymi 

Zapoznanie uczniów z pojęciem – choroby 

cywilizacyjne (np. otyłość, nadciśnienie tętnicze, 

nowotwory, cukrzyca, choroba wieńcowa, 

depresja, bulimia, anoreksja, AIDS), 

uświadomienie uczniom przyczyn i 

konsekwencji tych chorób 

 

 

Przeprowadzanie zajęć z biologii, wdż, zajęcia 

profilaktyczne z udziałem pedagoga 

szkolnego i pielęgniarki szkolnej, zajęcia z 

wychowawcą, prelekcje na temat 

prawidłowego 

odżywiania, współpraca z Centrum Onkologii 

w Bydgoszczy – uczestnictwo uczniów w 

warsztatach profilaktycznych 

Wychowawcy, nauczyciele 

biologii, wdż, pielęgniarka 

szkolna, pedagog 

 

Podejmowanie 

działań służących 

podniesieniu 

bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie współpracy szkoły z różnymi 

instytucjami, których zadaniem jest troska o szeroko 

pojęte bezpieczeństwo (m.in. policja, straż pożarna) 

 

Wdrażanie uczniów do przestrzegania podstawowych 

zasad bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji, 

przerw, zajęć pozalekcyjnych, w drodze do szkoły i 

ze szkoły 

 

Uczenie prawidłowych zachowań w razie np. pożaru, 

wypadku, kradzieży, zapoznanie uczniów z 

właściwym zachowaniem na wypadek alarmu 

 

 

Diagnozowanie sytuacji szkolnej uczniów oraz 

badania pod kątem zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym 

 

 

 

Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie prelekcji, spotkań 

młodzieży i rodziców z przedstawicielami 

służb publicznych 

 

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych, 

lekcje edukacji dla bezpieczeństwa, 

monitoring zachowań uczniów 

 

 

Organizowanie próbnej ewakuacji, lekcje 

wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa, 

spotkania z policją, strażą pożarną 

 

 

Monitoring środowiska szkolnego (obserwacja 

uczniów, ankiety, analiza dzienników 

lekcyjnych), wywiady dot. sytuacji rodzinnej i 

środowiskowej uczniów 

 

 

Realizowanie tematyki dotyczącej 

bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą, 

lekcjach wychowania 

fizycznego, zajęciach z pedagogiem szkolnym, 

organizacja Dnia bez przemocy, warsztaty 

uczące rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

za pomocą negocjacji i mediacji 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

wychowania fizycznego 
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Uświadomienie zagrożeń ze strony sekt i innych grup 

nieformalnych 

 

 

Budowanie współpracy z rodzicami w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza 

nią 

 

 

Zajęcia religii, zajęcia z wychowawcą, zajęcia 

z pedagogiem 

 

 

Współpraca z rodzicami przy opracowaniu 

programu wychowawczo-profilaktycznego – 

ankiety, spotkania z rodzicami, angażowanie 

rodziców w życie szkoły 

 

Nauczyciel religii, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

Wychowawca, pedagog 

szkolny 

 

Zapobieganie 

uzależnieniom od 

substancji 

psychoaktywnych 

oraz 

uzależnieniom 

behawioralnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostarczanie informacji o mechanizmach i skutkach 

zagrożeń w następstwie uzależnień (narkotyki, 

dopalacze, alkohol, palenie papierosów, uzależnienia 

behawioralne). 

 

 

Uświadomienie konsekwencji prawnych związanych 

z łamaniem prawa dotyczącego posiadania środków 

odurzających 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie umiejętności związanych z odmawianiem i 

dokonywaniem wyboru w sytuacjach skłaniających 

do zażywania substancji psychoaktywnych, 

uzależnień behawioralnych, przynależności do 

subkultur (sekt) 

Zajęcia z uczniami dotyczące tematyki 

uzależnień, udzielanie różnych porad i 

wskazówek młodzieży, konsultacje z 

rodzicami, nauczycielami i specjalistami d/s 

uzależnień, przygotowanie i organizacja 

inscenizacji o charakterze profilaktycznym, 

prowadzenie gazetek profilaktycznych, 

włączanie się w powiatowe akcje 

profilaktyczne, włączenie się w Ogólnopolską 

Akcję Profilaktyczną „Światowy Dzień 

Rzucania Palenia’’, „Dzień Trzeźwości’’, 

„Dzień walki z AIDS”, bieżąca informacja w 

formie ulotek, plakatów, książeczek dla 

uczniów, rodziców, nauczycieli, współpraca z 

Centrum Onkologii - zajęcia edukacyjno-

profilaktyczne dla uczniów, realizacja 

programów z zakresu profilaktyki uzależnień 

przy współpracy lokalnych instytucji 

świadczących pomoc wychowawczo – 

profilaktyczną: ARS, czyli jak dbać o miłość?, 

organizowanie spotkań z funkcjonariuszami 

policji np.„ Odpowiedzialność karna 

młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem” 

 

Zajęcia dotyczące asertywności, warsztaty, 

pogadanki 

Pedagogizacja rodziców w zakresie 

profilaktyki uzależnień 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy, nauczyciel 

biologii, opiekun 

samorządu uczniowskiego, 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 
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Kształtowanie 

umiejętności 

korzystania 

z technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej 

Uświadamianie negatywnego nadmiernego 

korzystania z komputera i Internetu na zdrowie i 

kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa 

wynikające z anonimowych kontaktów 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania 

z urządzeń mobilnych, Internetu, mediów 

społecznościowych 

 

 

Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych 

(wychowania fizycznego) 

i poruszania się po drogach, a także bezpieczne 

korzystanie ze środków komunikacji publicznej 

 

 

Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na 

reklamę) 

Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, 

godzinach wychowawczych, rozmowy, 

pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat 

uzależnienia od Internetu 

 

 

 

Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, 

pogadanki na lekcjach wychowawczych, 

lekcjach informatyki, gazetki profilaktyczne 

 

  

Lekcje wychowawcze, lekcje wychowania 

fizycznego 

 

 

 

 

Prowadzenie treningu asertywności, 

prowadzenie zajęć profilaktycznych – Co to 

jest stalking? 

organizowanie spotkań dla rodziców – 

uświadamianie zagrożeń płynących 

z Internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel informatyki, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

Nauczyciel informatyki, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

wychowania fizycznego 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

                                                                           Sfera emocjonalna  

Kształtowanie 

dojrzałości 

emocjonalnej 

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i 

mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, 

budowanie poczucia własnej wartości 

 

 

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów 

bez użycia siły 

Lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, 

warsztaty, udział w konkursach, promowanie 

sukcesów uczniów na forum szkoły 

 

Lekcje wychowawcze i zajęcia z pedagogiem 

dotyczące rozwiązywania konfliktów, 

warsztaty z psychologiem 

Wszyscy nauczyciel, 

pedagog szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 
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Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami, 

stresem w sytuacjach kryzysowych 

 

Warsztaty z pedagogiem, psychologiem, lekcje 

wychowawcze 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

IX. Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych 

Realizacja zadań wychowawczych i profilaktycznych odbywa się również poprzez organizację i realizację uroczystości szkolnych oraz udział  

w imprezach. 

Lp. IMPREZY SZKOLNE, SPOTKANIA, 

AKCJE I INNE DZIAŁANIA 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego * kształtowanie przynależności do wspólnoty szkolnej 

* uczenie organizowania uroczystości szkolnych 

2.  Kiermasz podręczników szkolnych * uczenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania 

* kształtowanie umiejętności organizacyjnych 

3.  Otrzęsiny uczniów klas I * kształtowanie umiejętności organizacyjnych 

* kształtowanie przynależności do wspólnoty szkolnej 

4.  Realizacja zadań Obrony Cywilnej i 

bezpieczeństwa p.poż na terenie szkoły 

* alarm – ewakuacja szkoły 

* kształtowanie umiejętności organizacyjnych 
* kształtowanie samodyscypliny 

5.  Dzień Papieski 

* wystawy okolicznościowe 

* odkrywanie siebie i swego miejsca w życiu, 

* określenie swojej przynależności religijnej, 

* pogłębienie wartości duchowych i swojej wiedzy na temat naszego wielkiego rodaka Jana 

Pawła II 

6.  Dzień Edukacji Narodowej * kształtowanie przynależności do wspólnoty szkolnej 

* uczenie organizowania imprez szkolnych oraz wyjść klasowych 

7.  Dzień Wszystkich Świętych, 

Święto Zmarłych 

* porządkowanie opuszczonych grobów 

* kształtowanie postaw patriotycznych 

* kształtowanie umiejętności organizacyjnych 

* uczenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania 

8.  Święto Niepodległości 11 Listopada * poznanie drogi narodu polskiego do niepodległości 

* propagowanie znajomości pieśni patriotycznych 

* kształtowanie postaw patriotycznych 

* włączanie młodzieży w organizowanie szkolnych   wystaw, gazetek lub uroczystości 

9.  Wystawy tematyczne: 

* obchody rocznicowe, 

* wzbudzanie patriotyzmu narodowego i lokalnego 

* kształtowanie poczucia praworządności 
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* tradycje narodowe i regionalne, 

* zdrowy styl życia, 

* zagrożenia uzależnieniami 

* ukazanie wartości zdrowia 

* przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym 

10.  Działania profilaktyczne np. Światowy 

Dzień AIDS, Dzień Rzucania Palenia, Dzień 

Bezpiecznego Internetu. 

* ukazanie wartości zdrowia 

* przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym 

* uczenie odpowiedzialności 

11.  Spotkania: 

 z przedstawicielami policji, 

 kuratorem sądowym 

* poznanie zasad działania policji, sądu 

* kształtowanie poczucia praworządności 

12.  Spotkania : 

 z lokalnym przedsiębiorcą 

 przedstawicielami Powiatowego 

Urzędu Pracy 

 Doradcami Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej w 

Bydgoszczy 

*przygotowanie do pełnienia przyszłych ról społecznych i zawodowych 

* nauka poruszania się w świecie norm, praw, przepisów, 

*wyposażenie w wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku pracy i mechanizmów życia 

społecznego 

13.  Wolontariat * uwrażliwianie na los drugiego człowieka 

* kształtowanie umiejętności niesienia pomocy 

14.  Zajęcia pozalekcyjne, konkursy, granty 

oświatowe 

* kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwijania zainteresowań 

15.  Boże Narodzenie – klasowe spotkanie 

opłatkowe 

* odświętny stół wigilijny 

* wspólne kolędowanie 

* kultywowanie tradycji Świąt Narodzenia Chrystusa 

16.  Święto Patrona Szkoły * konkurs wiedzy o Janie Henryku Dąbrowskim 

* konkurs wiedzy o szkole 

* utrwalenie tradycji szkolnych 

* wzbudzanie szacunku dla Patrona i Sztandaru, jako 

symboli wspólnoty szkolnej 

* kształtowanie więzi ze szkołą 

* uczenie umiejętności szlachetnej rywalizacji 

17.  Dzień Sportu * uczenie zasad szlachetnej rywalizacji indywidualnej i zespołowej 

* uczenie kulturalnego kibicowania 

* kształtowanie umiejętności organizacyjnych 

* uczenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania 

18.  Szkolny dzień języków obcych * wzbudzania szacunku i tolerancji dla innych kultur 

* poznanie obyczajów i tradycji innych narodowości 

19.  Dzień kultury języka * poznanie piękna ojczystego języka 

* propagowanie znajomości historii ojczystej mowy 

20.  Rekolekcje * odkrywanie siebie i swego miejsca w życiu, 
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* określenie swojej przynależności religijnej, 

* pogłębienie wartości duchowych i swojej wiedzy 

21.  Dzień Zawodowców * promocja zawodów 

* prezentacja siebie 

* planowanie własnego rozwoju 

22.  Wycieczki, wyjazdy edukacyjne * poznanie piękna ojczystego kraju i dorobku kultury materialnej, 

* propagowanie zdrowego stylu życia 

Harmonogram konkursów, zawodów, turniejów, imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych 

 

Uroczystości/ konkursy/ zawody/ 

turnieje 

Osoba odpowiedzialna Przewidywany 

termin 

Program szczegółowy 

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 

Dyrektor szkoły 

Wyznaczeni nauczyciele 

01.09.2021 - Wystąpienie dyrektora szkoły 

- Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego 

pobytu w szkole 

- Informacje na temat COVID-19 

 

Sprzątanie Świata 

p. J. Jettka 

p. D. Strzelecka 

p. A. Jakubczyk 

p. O. Adamowski 

p. M. Mrozowska 

Wrzesień 2021 - Sprzątanie przez klasy wyznaczonych terenów 
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Wybory Samorządów Klasowych 

p. J. Jettka 

p. D. Strzelecka 

p. A. Jakubczyk 

p. O. Adamowski 

Do 15.09.2021   

 Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego 

p. D. Strzelecka Do 30.09.2021 - Spotkania z kandydatami 

- Plakaty prezentujące kandydatów 

  

Marsz na orientację 

  

p. J. Jettka 

p. A. Szymanowska-Zabrocka 

Wrzesień 2021   

 Otrzęsiny uczniów klas I 

  

p. D. Strzelecka 

p. A. Jakubczyk 

Październik 2021 - Konkursy 

 Światowy Dzień FAS 

  

p. M. Mrozowska Wrzesień 2021 - Konkurs wiedzy o FAS 

- Profilaktyka uzależnień 

  

„Uratuj życie” 

p. J. Balcerzak- pielęgniarka 

szkolna 

p. A. Szymanowska-Zabrocka 

Październik 2021 - Etap szkolny i powiatowy konkursu 
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 Dzień Edukacji Narodowej 

  

p. D. Strzelecka 

p. E. Cywińska 

13.10.2021 - Program artystyczny 

 Międzynarodowy Dzień bez 

przemocy 

  

p. M. Mrozowska Październik 2021 - Spotkanie z funkcjonariuszem Policji 

- Turniej profilaktyczny 

 Dzień Dawcy Szpiku Kostnego 

  

p. A. Jakubczyk 

p. E. Balcerzak 

Październik 2021 - Zajęcia profilaktyczne 

- Konkurs wiedzy 

 Dzień Papieski 

  

p. E. Cywińska Październik 2021 - Program słowno- muzyczny 

 Międzynarodowy Dzień Bibliotek 

Szkolnych 

  

p. J. Jettka 

p. D. Strzelecka 

Październik 2021 - Loteria biblioteczna 

- Konkursy 

 Światowy Dzień Zdrowia 

Psychicznego 

  

p. M. Mrozowska 

p. O. Kwiatkowska 

Październik 2021 - Akcja profilaktyczna „Jak dbać o zdrowie 

psychiczne” 

 Święto Niepodległości 

  

p. O. Adamowski 10.11.2021 - Referat 

- Program poetycki 

 „Z ortografią na Ty”- konkurs 

ortograficzny 

p. A. Szymanowska-Zabrocka I etap- październik 

II etap- listopad 

- Etap klasowy i szkolny 
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 Światowy Dzień AIDS p. A. Jakubczyk 

p. M. Mrozowska 

p. J. Balcerzak 

Grudzień 2021 - Szkolna olimpiada „Wokół AIDS- 100 pytań i 

odpowiedzi” 

 Konkurs „Sztuka dekorowania stołu 

wigilijnego 

  Grudzień 2021   

 Hej kolęda… 

  

Wychowawcy klas 15-22.12.2021 - Spotkania wigilijne w klasach 

Jasełka 

  

p. E. Cywińska 15 lub 22.12.2021   

 „Zawodowcy na medal” p. A. Jakubczyk Styczeń 2022 - Wyróżnienia dla uczniów osiągających 

najwyższe wyniki w trakcie praktycznej nauki 

zawodu 

 Konkurs Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym 

  

p. A. Szymanowska-Zabrocka Luty 2022 - Etap szkolny 

- Etap powiatowy 
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 Dzień Bezpiecznego Internetu 

  

p. M. Mrozowska 

p. E. Balcerzak 

Luty 2022 - Konkurs szkolny 

 „Dzień walki z rakiem” 

  

p. A. Jakubczyk 

p. J. Balcerzak 

Luty/marzec 2022 - Zajęcia profilaktyczne 

 Konkurs recytatorski 

  

p. A. Szymanowska-Zabrocka Marzec 2022 - Konkurs szkolny 

 Szkolny konkurs matematyczny 

„Zabawy z matematyką” 

p. J. Jettka Marzec 2022   

  

Drzwi otwarte 

p. J. Jettka 

p. A. Jakubczyk 

p. D. Strzelecka 

p. E. Balcerzak 

Marzec/kwiecień 

2022 

- Wystawa prac i osiągnięć młodzieży 

- Prezentacja multimedialna 

- Prezentacje zawodów 

- Konkursy, quizy 

 Dzień Ziemi-quiz wiedzy 

ekologicznej 

  

p. J. Jettka 

p. A. Jakubczyk 

Kwiecień 2022   
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 Dzień wody 

  

p. J. Jettka 

p. A. Jakubczyk 

Marzec 2022 - Konkurs na plakat 

 Rocznica Konstytucji 3 Maja 

  

p. O. Adamowski 27.04.2022 - Program poetycki 

 Światowy Dzień Zdrowia „Moje 

zdrowie zależy ode mnie” 

  

p. A. Jakubczyk 

p. J. Balcerzak 

Kwiecień 2022 - Zajęcia profilaktyczne 

- Konkurs wiedzy o zdrowiu 

 Światowy Dzień Walki z 

Czerniakiem 

  

p. M. Mrozowska Maj 2022 - Zajęcia profilaktyczne 

 Dzień Matki i Ojca p. A. Jakubczyk 

p. E. Cywińska 

25.05.2022 - Prezentacja multimedialna 

- Program poetycki 

- Poczęstunek 

 Międzynarodowy Dzień bez 

Papierosa 

p. M. Mrozowska Maj 2022 - Akcja profilaktyczna 

- Konkurs profilaktyczny 

 Dzień Dziecka- Dzień Sportu 

szkolnego 

p. O. Adamowski 01.06.2022 - Rozgrywki sportowe 
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 Zakończenie roku szkolnego 

  

p. A. Jakubczyk 

p. E. Cywińska 

24.06.2022 - Prezentacja multimedialna 

 
 

X. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. 

Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu 

ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich 

skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany przy współudziale przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie został zatwierdzony na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej dnia …………………….i przedstawiony Radzie Rodziców na zebraniu w dniu………………………… 
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Załącznik nr 1: 

PROPOZYCJE TEMATÓW GODZIN WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA 

Tematy godzin wychowawczych do realizacji w klasie I: 

1. Zapoznanie, przypomnienie najważniejszych aktów prawnych szkoły. 

2. Poznajemy się i ustalamy zasady „bycia ze sobą”. 

3. Każdy inny, wszyscy równi. Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym? 

4. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą. 

5. Konflikt – jego negatywne i pozytywne aspekty. 

6. Umiejętność porozumiewania się. Co to jest komunikat „ja”? 

7. Złość, agresja, przemoc. 

8. Co to znaczy być asertywnym? 

9. Przyczyny i skutki wagarów. Dlaczego warto się uczyć? 

10. Style uczenia się. 

11. Umiejętność koncentracji drogą do sukcesów w nauce. 

12. Kultura na co dzień – słowo, gest, ubiór. 

13. Wartości, które cenię w życiu najbardziej. 

14. Dobre i złe sposoby radzenia sobie ze stresem. 

15. Poznajemy patrona naszej szkoły. 

16. Spotkania towarzyskie w wirtualnym świecie – konsekwencje działania w sieci. 

17. Cyberprzemoc, skutki prawne. 

18. Jak nie stać się ofiarą i sprawcą przestępstwa. Wybrane zagadnienia prawa. 
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19. Miłość, seks – odpowiedzialność za siebie i partnera. 

20. Mechanizm uzależnień . Alkohol, narkotyki, palenie papierosów i co dalej? 

21. Znam siebie – lubię siebie. 

22. Świat naszych emocji. Wyrażanie uczuć. 

23. Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

24. Zarządzanie własnym czasem. 

25. Zdrowy styl życia – moda czy potrzeba? 

26. Sekty – dlaczego stanowią zagrożenie? 

27. Współczesny wymiar patriotyzmu. 

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH w KLASIE II 

1. Akcja informacyjna na temat szczepień. 

2. Przypomnienie uczniom treści zawartych w najważniejszych aktach prawnych szkoły. 

3. Wybór Samorządu Klasowego. 

4. „Myślę więc nie śmiecę” – akcja sprzątanie świata. 

5. Pełnoletniość – co to dla mnie oznacza? 

6. Moje prawa, a odpowiedzialność. 

7. Radzenie sobie z krytyką. 

8. Techniki efektywnego uczenia się. 

9. Cyberprzemoc – jak sobie z nią radzić? 

10. Bariery komunikacyjne. 

11. Moja miasto i region – zwiedzanie najciekawszych obiektów architektonicznych. 

12. Przyczyny powstawania zachowań agresywnych i przemocy. 
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13. Wybierz dobrze – rzuć palenie. 

14. Zdrowie w moich rękach 

15. O mądrej diecie – jak zadbać o siebie? 

16. Co nas motywuje do I semestrze i jej konsekwencje. 

17. Wady i zalety demokracji. 

18. Moje marzenia – co robię, by je zrealizować?  

19. Nasze miasto i region. 

20. Rodzina jako grupa społeczna (role, prawa i obowiązki członków rodziny). 

21. Konflikty w rodzinie – konstruktywne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

22. Moje mocne strony – budowanie poczucia własnej wartości. 

23. Rozwój zdolności zawodowych. 

24. Choroby cywilizacyjne – przyczyny i konsekwencje. 

25. Co to jest „stalking”? 

26. Niepełnosprawni wśród nas. 

27. Charytatywność, dobroczynność, wolontariat – pomoc innym w potrzebie. 

28. Co czytam, oglądam i słucham? (prasa, programy TV, gry komputerowe, muzyka). 

29. Subkultury młodzieżowe. 

30. Jak my możemy dbać o nasze środowisko? 

31. Nabycie praw obywatelskich. 

Tematy godzin wychowawczych do realizacji w klasie III: 

1. Zapoznanie z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat szczepienia przeciw Covid. 
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3. Przypomnienie uczniom treści zawartych w najważniejszych aktach prawnych szkoły. 

4. Moje prawa, a odpowiedzialność. 

5. Partner na całe życie. Moja przyszła rodzina. 

6. Radzenie sobie z krytyką. 

7. Kłamstwo, a szczerość. 

8. Jak skutecznie dyskutować i współpracować? 

9. Co znaczy dla mnie fakt, że jestem Polakiem? 

10. Skuteczna kontrola stresu. 

11. Znaczenie rodziny w życiu młodego człowieka. 

12. Techniki efektywnego uczenia się. 

13. Wigilia bez plastiku. 

14. Sukces – porażka. Czynniki motywujące do działania. 

15. Moda na „dopalacze” – o groźnych skutkach zażywania substancji psychoaktywnych. 

16. Pułapka uzależnienie i współuzależnienia. 

17. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powiatu żnińskiego. 

18. Zdobycze naszej cywilizacji. 

19. Agresja słowna – przyczyny i skutki. 

20. Czym jest praca dla człowieka? 

21. Stereotypom mówimy stop. 

22. Problem dyskryminacji. 

23. Myślę, więc nie śmiecę. 
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24. Portale społecznościowe w naszym życiu – plusy i minusy. 

25. O problemach natury psychicznej: depresja, nerwice, fobie. 

26. Przypomnienie procedur egzaminu zawodowego. 

27. Zapoznanie się z rynkiem pracy. 

28. Zjawisko bezrobocia. 

29. ABC autoprezentacji. 

30. Metody aktywnego poszukiwania pracy (umiejętność pisania CV). 

31. Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. 

32. Zapoznanie ze stroną OKE i KOWEZiU. 

 

 


