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 I. WPROWADZENIE 



Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. 
Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, 
a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z 
drugim, ale i dla drugich. 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie 
pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i 
likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 
Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z 
wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego 
człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której 
zapisane jest doświadczenie. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o 
charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 
Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i 
nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, 
komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do 
grupy(klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. 
Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas 
godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, 
psychologiem szkolnym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności

od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

II . CELE PROGRAMU  WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNEGO

1. Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 
poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom 
dyskryminacji.



2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności 
szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z 
zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
3.Wspieranie rozwoju intelektualnego,przygotowanie do odbioru dóbr kultury i 
sztuki,upowszechnianie czytelnictwa,szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 
otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 
dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, 
propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
5.Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego.
6.Przygotowanie do samodzielności,odpowiedzialności za siebie i innych.
7.Rozwijanie samoświadomości,potrzeby samodoskonalenia, samokształcenia.
8.Kształtowanie postaw prospołecznych.
9.Rozwijanie dociekliwości poznawczej.
10.Kształtowanie umiejętności prawidłowego organizowania procesu uczenia się.
11.Rozwijanie uniwersalnych umiejętności psychologicznych pomocnych w radzeniu sobie z 
trudnymi sytuacjami,ułatwiających kontakt z innymi ludźmi.
12.Dostarczenie rzetelnych informacji o uzależnieniach oraz rozwijanie u młodzieży 
umiejętności przeciwdziałających uzależnieniom.
13.Przeciwdziałanie biernej postawy absolwentów wobec zagrożeń życia zawodowego i 
społecznego.
14.Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu rodzinnym,zawodowym,publicznym.

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 
wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z 
ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, odpowiedzialni,  
wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, mieli wysoką kulturę osobistą i 
gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad 
zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych 
kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe 
naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

III  PODSTAWY PRAWNE

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1. 
 Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku

 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4.11.1950

roku



 Rozporządzenie  MEN  z  dnia  09.08.2017.w  sprawie  organizacji  i  udzielania  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach

 Uchwała Rady Ministrów  nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego

programu na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła''

 Rozporządzenie MEN  z  dnia  27.08.2012 w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

 Rozporządzenie MENiS  z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające  rozporządzenie              w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz. 96)

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535)

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  20.08.1996  r.  w sprawie  sposobu organizowania  i

prowadzenia  działań  w  dziedzinie  promocji  zdrowia  psychicznego        i  zapobiegania

zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112,      poz. 537)

 Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.

U. Nr 35, poz. 230 tekst ostatnia zmiana 25.06.2002 r.   Dz. U. 02.84.763)

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24.04.1997 r. (Dz. U. Nr 75,  poz. 468)

 Ustawa  z  dnia  09.11.1995  r.  o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania  tytoniu  i

wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55)

 Rozporządzenie MEN z dnia 15.01.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działań publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz

ramowego statutu tych poradni (Dz. U. Nr 13, poz. 109)

 Rozporządzenie  MEN  z  dnia  29.03.1986  r.  w  sprawie  odrębnych  form  działalności

profilaktyczno-wychowawczej dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 19, poz. 100)

 Uchwała  Sejmu Rzeczpospolitej  Polskiej  z  dnia 07.05.1998 r.  w sprawie przeciwdziałania  i

zwalczania zjawisko patologicznych wśród nieletnich.

 Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 
uwzględniono: 

- obowiązujące akty prawne; 

- dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

- zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów 
wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku; 



-  diagnoza sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku; 

- przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania

IV. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

Rodzice: 
- mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi 
i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka; 
- znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę; 

- wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 
bezpieczeństwa; 
- wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, 
doświadczeniem i pomocą; 

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci; 

Wychowawcy klas: 
- dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

- wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

- prowadzą dokumentację nauczania; 

- opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny; 

- koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym; 

- dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

- podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, 
ujawnionych nałogów; 

- wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych; 



- informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno -pedagogicznej

integrują i kierują zespołem klasowym; 

- wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania 
uczniów; 
- wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego; 

- promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

- inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz 
klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji; 
- współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

- współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy; 

- współpracują z dyrekcją szkoły, psychologiem i pielęgniarką; 

- współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią 
psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi; 

Nauczyciele: 
- oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych; 

- odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i
wyjazdów szkolnych; 

- udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby 
uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych 
zdolnościach; 

- wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 
uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 
- inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

- kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu; 

- reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

- dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy 

wszystkich

wspólnie z  psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla 
uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

- współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, 
kompetencją i postawą; 
- proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; 

- realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły; 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski



-przestrzegają Regulaminu Szkoły,Statutu Szkoły

- współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

- znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

- akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar 
zgodnie ze Statutem Szkoły; 

- współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności; 

- kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

- prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

- mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

- uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program 
Wychowawczo-Profilaktyczny 

Psycholog szkolny: 

- prowadzi działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

- prowadzi doradztwo psychologiczne dla nauczycieli i rodziców,
-współpracuje z wychowawcami,rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń 
rozwojowych,zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy 
wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
-zapewnia uczniom doradztwo w zakresie wyboru kierunków kształcenia i zawodu, 
diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, - udziela pomocy psychologicznej w formach 
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, - podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i 
innych problemów dzieci; - minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom 
zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów 
---inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

-pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów

 -współpracuje z poradniami specjalistycznymi,instytucjami zainteresowanymi 
profilaktyką,opieką,wychowaniem.



V. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY   REALIZACJI

Współpraca  z rodzicami,budowanie bezpieczeństwa i,dyscypliny w szkole.

I.p Zadania szkoły Cele Formy i sposób realizacji
I. Integracja działań 

wychowawczo-
profilaktycznych 
szkoły i rodziców

1.Zapoznanie rodziców z 
programem wychowawczo-
profilaktycznym oraz innymi 
aktami prawnymi

2.Dokładne sprecyzowanie 
wymagań stawianych 
uczniom,dotyczących 
pożądanych  przez Szkołę 
zachowań,które zapewniają 
utrzymanie bezpieczeństwa i 
ładu społecznego
Egzekwowanie wymagań

3.Uwzględnianie na zebraniach z 
rodzicami tematów z zakresu 
wychowania,adekwatnych do 
problemów klasowych.

4.Badanie opinii rodziców 
odnośnie:
-skuteczności realizowanych 
zadań 
edukacyjnych,wychowawczych,
profilaktycznych
-przedmiotowych systemów 
oceniania
5.Włączenie rodziców do pracy 
przy realizacji zamierzeń 
wychowawczych
-udział rodziców w tworzeniu 
Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego,Statutu 
Szkoły,Oceniania 
Wewnątrzszkolnego i innych

Na spotkaniach rodziców z 
wychowawcami klas

Działania pracowników szkoły 
mające na celu 
bezpieczeństwo uczniów: 
dyżury nauczycieli,
Opracowanie procedur i 
reagowanie w trudnych 
sytuacjach.

Wychowawcy klas konsultują 
z rodzicami ich oczekiwania 
odnośnie pracy 
wychowawczej i 
profilaktycznej.
Współpraca z Radą Rodziców



II.

Bezpieczeństwo
uczniów

-udział w uroczystościach i 
imprezach szkolnych,klasowych

-udział drobnych w 
remontach,upiększaniu klas...

6.Wyróżnianie rodziców za wkład
pracy,pomoc Szkole w 
poprawianiu warunków pracy i 
nauki.

7.Pedagogizacja rodziców

Uczeń bezpiecznie zachowuje się
w szkole i poza jej terenem.

Prawidłowe zachowanie 
uczniów w sytuacji zagrożenia 
pożarem lub wybuchem.
Prawidłowe zachowanie w 
sytuacjach zagrożenia życia i 
zdrowia.

Uczeń bezpiecznie spędza ferie 
zimowe ,wakacje.

Angażowanie rodziców do 
uczestnictwa i 
współorganizowania 
uroczystości,wyjazdów 
klasowych i szkolnych

Wręczanie rodzicom 
podziękowań za pracę na 
rzecz Szkoły.

Organizacja dla rodziców 
prelekcji,wykładów na tematy 
związane z profilaktyką i 
wychowaniem

Lekcje wychowawcze dot. 
bezpiecznego zachowania w 
szkole i poza jej terenem.
Pogadanki dla rodziców dot. 
bezpiecznego zachowania ich 
dzieci

Na początku każdego roku 
szkolnego,próbna ewakuacja 
szkoły
Lekcje dotyczące umiejętności
zachowania w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia.

Lekcje dot. zachowania nad 
wodą,w górach.
Spotkania z przedstawicielami 
WOPR
Poszerzanie wiedzy na temat 



potencjalnych 
niebezpieczeństw. 
Filmy,spotkania ze  
specjalistami na temat np. 
boreliozy,handlu ludźmi, 
działania sekt...

III. Realizowanie 
obowiązku 
szkolnego przez 
uczniów

1.Uczeń systematycznie 
uczestniczy w zajęciach
lekcyjnych.
2.Wczesna interwencja szkoły w 
przypadkach wagarów

Zbieranie danych przez 
psychologa dt. absencji 
uczniów,praca indywidualna z 
uczniem wagarującym,
współpraca z 
domem:kontakty 
telefoniczne,pisma do domu

IV. Budowanie 
atmosfery 
życzliwości,
ładu społecznego,
dyscypliny.

1.Uczeń zna prawa i obowiązki 
dziecka,ucznia,człowieka
2.Wdrażanie do respektowania 
zasad,regulaminów,poszanowani
a prawa
3.Przestrzeganie zasad 
współżycia
społecznego: poszanowanie 
godności własnej i 
innych,wzajemnego 
szacunku,tolerancji i życzliwości 

 4.Kształtowanie postaw 
odpowiedzialności,
uczciwości,wiarygodności.

Zajęcia edukacyjne na temat 
praw i obowiązków 
dziecka/ucznia-zapoznanie z 
Konwencją Praw 
Dziecka,Statutem 
Szkoły,Fragmentami 
Konstytucji RP.
Zwracanie uwagi na kulturę 
osobistą,w tym kulturę języka

Egzekwowanie przestrzegania 
zasad obowiązujących w 
szkole-wzmacnianie 
pozytywnych działań.

Wspieranie indywidualnych potrzeb ucznia,stosownie do jego  możliwości.

L. p  Zadania Cele Formy i sposoby 



realizowania
I. Rozwijanie 

zainteresowań 
uczniów,
rozbudzanie pasji.

1.Uczniowie posiadają liczne 
zainteresowania,pasje,
rozwijają
swoje 
zainteresowania,talenty

Percepcja sztuk 
teatralnych,koncertów,
wystaw.
Organizowanie 
konkursów,zawodów,
wycieczek,rajdów,realizacje 
różnych projektów.

II. Przygotowanie 
młodzieży do 
zrozumienia i 
akceptacji przemian 
okresu dojrzewania.

Uczeń jest świadomy zmian 
zachodzących w jego 
organizmie,radzi sobie z 
emocjami,podejmuje 
świadome,konstruktywne 
decyzje.

Lekcje wychowawcze 
dotyczących okresu 
dorastania,rozmowy,
indywidualne, spotkania z 
psychologiem 
szkolnym,higienistka szkolną
warsztaty psychologiczne.

III. Właściwa organizacja
procesu uczenia się,

promowanie
czytelnictwa.

1.Uczeń ma poczucie 
przejęcia odpowiedzialności 
za własne uczenie się
2.Uczeń zna metody i 
techniki skutecznego uczenia 
się. 

3.Uczeń odczuwa potrzebę 
czytania

4.Ugruntowanie
 zainteresowań 
czytelniczych,wyposażenie w 
kompetencje czytelnicze 
potrzebne do krytycznego 
odbioru tekstów kultury, 
kształtowanie umiejętności 
refleksyjnego,celowego 
korzystania z elektronicznych 
nośników 
informacji:Internet,gry 
komputerowe,telewizja

Lekcje wychowawcze,
warsztaty psychologiczne dot.
metod skutecznego uczenia 
się ,lekcje 
biblioteczne,spotkania
z ciekawymi ludźmi, 

IV.  Zapobieganie 
niepowodzeniom 
dydaktycznym-
wspieranie uczniów 
mających trudności w 
nauce i w 

1.Diagnozowanie uczniów 
mających trudności w nauce
2.Budowanie motywacji do 
nauki
3.Pomaganie we właściwej 
organizacji nauki.

Indywidualna praca 
psychologa szkolnego z 
uczniem,współpraca z 
rodzicami,kontakty ze 
specjalistami,
wspieranie ucznia przez 



przystosowaniu się do
grupy

4.Zorganizowanie pomocy 
koleżeńskiej w szkole.
5.Wspieranie w pokonywaniu
trudności,nadrabianiu 
zaległości. 
6.Wspieranie,rozwijanie 
umiejętności społecznych 
osób mających trudności w 
dostosowaniu się do grupy

wychowawcę i 
nauczycieli,zajęcia 
wyrównawcze w szkole.

V. Praca z uczniem 
zdolnym

Przystosowanie nauczania do
możliwości intelektualnych 
ucznia.
 

Zwiększanie intensywności 
pracy,poszerzanie zakresu 
wiedzy,dostarczanie większej 
liczby zadań.
Udział w 
olimpiadach,konkursach 
przedmiotowych,
konsultacje.
Wspieranie 
emocjonalne,pogłębianie 
motywacji ucznia

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym,poszanowanie dla dziedzictwa 
narodowego oraz innych kultur i tradycji.

l.p Zadania szkoły Cele Formy i sposób 
realizacji



I. Kształtowanie poczucia 
przynależności do rodziny,grupy
rówieśniczej i wspólnoty 
narodowej oraz postawy 
patriotycznej,miłości do 
ojczyzny,kultywowanie tradycji

1.Znajomość słów i melodii 
hymnu narodowego.
2.Kulturalne zachowanie się 
w miejscach Pamięci 
Narodowej,w czasie 
uroczystości szkolnych,w 
kościele i na cmentarzu.
3.Dbanie o odpowiedni strój 
w czasie świąt 
szkolnych,akademii.
4.Poznanie sylwetki Patrona 
Szkoły
5.Prowadzenie kroniki 
szkolnej
6.Kultywowanie tradycji 
szkolnej,organizacja i 
aktywny udział w 
uroczystościach o 
charakterze rocznicowym i 
patriotycznym,opieka nad 
miejscami pamięci 
narodowej.
Uroczyste obchody świąt 
narodowych i szkolnych.
7.Utrzymywanie kontaktu z 
kombatantami

Godziny wychowawcze i 
pozalekcyjne,uroczystości
Szkolne i klasowe,wycieczki
 i wyjścia.

W czasie zajęć szkolnych.
Konkurs wiedzy o patronie.

Wyjazdy do Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach,
Muzeum Kopalni Wujek w 
Katowicach,szkolne 
wystawy,gazetki.



II. Wprowadzenie w życie 
kulturalne Szkoły wspólnoty 
lokalnej.

1.Zdobywanie,pogłębianie 
wiedzy o własnym 
mieście,regionie,kraju.

2.Wdrażanie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
wspólnoty 
lokalnej,imprezach 
regionalnych.
Organizowanie imprez na 
rzecz Szkoły i środowiska.
3.Poznanie historii i tradycji 
własnej rodziny i jej związek 
z historią regionu.
4.Poznanie historii 
najważniejszych obiektów w 
mieście,regionie.

Wycieczki lokalne,wyjścia do 
Muzeum Miasta 
Mysłowice,zajęcia 
dydaktyczne,gazetki.

Organizowanie 
imprez,uroczystości szkolnych

Pielęgnowanie tradycji 
narodowej,wystawy,konkursy

III. Wspólnota Europejska,
a tożsamość narodowa

1.Poznanie istoty Wspólnoty
Europejskiej

2.Zachowanie tożsamości 
narodowej we wspólnocie.
Wychowanie w duchu 
tolerancji.

2.Poznanie kultury krajów 
Unii Europejskiej

Warsztaty i lekcje kształtujące 
postawę tolerancji.

Wycieczki szkolne do krajów 
Unii Europejskiej,
warsztaty językowo –
kulturowe,konkursy językowe
Poznawanie obrzędów 
kulturowych w krajach 
niemieckojęzycznych oraz 
krajów skandynawskich.

Warsztaty dla młodzieży w 
ramach współpracy z AIESEC,

Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

I.p Zadania szkoły Cele Formy i sposób
realizacji



I. Przygotowanie uczniów do
świadomego,
aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym.

1.Rozwijanie samorządności
uczniów,
uczenie zasad demokracji.

2.Rozwijanie zainteresowań 
uczniów,rozbudzanie pasji.

Udział w pracach 
Samorządu Szkolnego i 
klasowego.
Udział w procesie 
planowania pracy klasy i 
szkoły

Koła zainteresowań, 
zajęcia sportowe,teatr 
szkolny....
Wyjazdy do 
teatru,kina,filharmonii.

II. Uczeń współtwórcą życia 
kulturalnego szkoły

3.Uczestnictwo w 
organizacji uroczystości 
szkolnych, imprez itp.
4.Kształtowanie 
umiejętności bycia 
członkiem zespołu 
klasowego,szkolnego

Udział w 
konkursach,zawodach 
sportowych i innych 
formach prezentacji 
własnych umiejętności

Organizowanie przez 
uczniów maratonów 
filmowych,
dyskotek,
koncertów...

III.

IV.

Aktywizowanie uczniów 
do życia politycznego i 
gospodarczego regionu i 
kraju.

Świadomość wyboru 
dalszego kształcenia

5.Aktywizowanie młodzieży 
do pracy na rzecz 
środowiska lokalnego
6.Organizowanie różnych 
form pomocy,
manifestacji  społecznych.
1.Uczeń rozumie 
pojęcia:zawód,praca,
orientacja zawodowa
2.Rozumie potrzebę 
poznawania siebie.
3.Posiada określoną wiedzę 
na temat swoich mocnych 
stron,predyspozycji,
zainteresowań.
4.Zna cechy własnego 
charakteru,rodzaje 
zawodów.
5.Posiada wiedzę na temat 
możliwości dalszego 
kształcenia

Różne działania uczniów 
w regionie
 i kraju,projekty,
konkursy.

Warsztaty z doradztwa 
zawodowego,
godziny 
wychowawcze,Targi 
Edukacji.



V. Kształtowanie świadomych
wzorców konsumpcyjnych
uczniów

1.Uczeń jest świadomym 
konsumentem. 2.Posiada 
wiedzę na temat 
funkcjonowania reklamy.
3.Zna prawa konsumenta

Lekcje wychowawcze,
spotkania z Miejskim 
Rzecznikiem 
Konsumenta,zajęcia 
psychologiczne.

           Przeciwdziałanie zaburzeniom funkcjonowania 
społecznego,kształtowanie postaw  prospołecznych.

L.p Zadania szkoły Cele Formy i sposób
Realizacji

I Rozwijanie umiejętności 
asertywnych
uczniów.

1.Zapoznanie uczniów z 
różnymi stylami 
zachowania,rozpoznawanie 
tych stylów
2.Rozwijanie konkretnych 
umiejętności asertywnych

Godziny 
wychowawcze,
Warsztaty 
psychologiczne.

II. Rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych,
komunikowania się z 
innymi,budowanie bliskich 
relacji.

1.Dostarczanie uczniom 
podstawowej wiedzy 
dotyczącej dobrej 
komunikacji,poznanie 
poziomów 
komunikacji,barier 
komunikacyjnych.

Warsztaty 
psychologiczne 
z komunikacji.
Godziny 
wychowawcze

III. Rozwijanie umiejętności 
konstruktywnego 

2.Tworzenie warunków do 
ćwiczenia umiejętności 

Warsztaty 
psychologiczne 



rozwiązywania 
konfliktów

komunikowania 
się,konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów.

3.Poznawanie i ćwiczenie 
umiejętności
aktywnego słuchania
4.Uczenie młodzieży 
rozpoznawania relacji 
między ludźmi:koleżeństwa,
przyjaźni,miłości.

z komunikacji.
Godziny 
wychowawcze, 
spotkania z 
psychologiem 
szkolnym w 
sytuacjach kryzysu,
konfliktu
negocjacje

IV Przeciwdziałanie agresji w 
szkole.

1.Kształtowanie postaw 
odrzucających przemoc oraz 
umiejętności asertywnego 
zachowania się w sytuacjach
problemowych. 
 2.Wypracowywanie 
sposobów przeciwstawiania 
się agresywnym 
zachowaniom.
3.Praca z uczniem mającym 
problem z własną 
agresywnością
4.Monitorowanie zjawisk 
agresji w szkole.

Godziny 
wychowawcze,
spotkania ze Strażą 
Miejską,
warsztaty 
psychologiczne,
indywidualne 
spotkania uczniów z 
psychologiem 
szkolnym.

IV Kształtowanie właściwych 
postaw społeczno-moralnych.
Rozwijanie wśród uczniów 
empatii,chęci niesienia pomocy
innym.
Promowanie postaw 
altruistycznych.

1.Uwrażliwianie młodzieży 
na potrzeby innych
2.Organizowanie różnych 
akcji na rzecz innych
3.Szerzenie w szkole idei 
wolontariatu.
z różnymi instytucjami

Godziny 
wychowawcze,
warsztaty 
psychologiczne
Akcje:Szlachetna 
Paczka,zbiórki na 
chore dzieci , 
Schroniska dla 
Zwierząt....



Działania prozdrowotne.

L.p Zadania szkoły Cele Formy i sposób realizacji

I. Kształtowanie zachowań 
sprzyjających zdrowiu

1.Uczeń czuje się 
odpowiedzialny za własne 
zdrowie fizyczne
2.Posiada nawyki dbania o 
higienę i sprawność 
fizyczną

2.Dba o własne zdrowie 
psychiczne,posiada 
prawidłową postawę wobec
osób z zaburzeniami 
psychicznymi

3.Uczeń potrafi radzić sobie
ze stresem

Szkolny Tydzień Zdrowia,
godziny wychowawcze ,lekcje 
biologii,
spotkania z psychologiem
dot. profilaktyki zaburzeń 
odżywiania i postrzegania 
własnego ciała
zdrowe produkty w sklepiku 
szkolnym,
gimnastyka korekcyjna na
lekcjach wychowania fizycznego,
Szkolne Koło Sportowe,
zawody sportowe ,rajdy szkolne.

Lekcje wychowawcze,
spotkania ze studentami 
medycyny,,Psychiatria też dla 
ludzi”.
Indywidualne spotkania uczniów 
z psychologiem szkolnym.

Lekcje wychowawcze, warsztaty 
psychologiczne dot. radzenia 
sobie ze stresem,relaksacja na 
lekcjach wychowania fizycznego.

II. Kształtowanie zachowań 
sprzyjających zdrowiu

4.Uczeń posiada rzetelna 
wiedzę na temat chorób 
nowotworowych

Prelekcje pielęgniarki 
onkologicznej,
programy dt. chorób 



5.Uczeń posiada gruntowną
wiedzę na temat HIV i AIDS.
Podejmuje świadome 
decyzje wobec zagrożeń 
zakażenia się HIV.

nowotworowych,lekcje biologii.

Światowy Dzień Walki z AIDS w 
szkole,szkolny konkurs wiedzy o 
AIDS,godziny wychowawcze.

II. Uzależnienia,
rozpoznawanie ich
 i zapobieganie

1.Uczeń zna zagrożenia 
jakie niesie Internet .
2.Uczeń świadomie i 
etycznie korzysta z sieci 
internetowej

3.Uczeń posiada gruntowną
wiedzę o alkoholu, 
narkotykach, 
dopalaczach,nikotynie oraz 
zagrożeniach 
towarzyszących ich 
zażywaniu.
4.Ma świadomość 
perspektyw zdrowego życia 
i dróg satysfakcji osobistych
bez zażywania substancji 
uzależniających.
6.Posiada umiejętności 
psychologiczne 
przeciwdziałające 
uzależnieniom.

Warsztaty dot. cyberprzemocy, 
fonoholizmu ,spotkania z 
policjantem,zajęcia dot. 
autoprezentacji w sieci,prelekcje 
dla rodziców lekcje 
wychowawcze,Międzynarodowy 
Dzień Bezpiecznego Internetu, 
indywidualna praca psychologa z
uczniami zagrożonymi 
uzależnieniem od 
Internetu,stosujących 
cyberprzemoc.

Międzynarodowy Dzień bez 
Papierosa w szkole,godziny 
wychowawcze,lekcje biologii i 
chemii,warsztaty 
psychologiczne,spotkania ze 
Strażą Miejską,policjantem, 
programy profilaktyczne



Wychowanie ekologiczne

I.p Zadania szkoły Cele Formy i sposób
realizacji

I. Rozwijanie wrażliwości na 
problemy środowiska.

1.Przybliżenie uczniom 
problematyki ochrony 
środowiska naturalnego.

2.Ukazanie wpływu 
codziennych czynności i 
zachowań na stan 
środowiska 
naturalnego.

3.Uwrażliwianie na związek 
degradacji środowiska ze 
zdrowiem człowieka.

Realizacja programów 
ekologicznych.

Udział w akcjach:
Sprzątanie Świata,Dzień 
Ziemi,zbiórka surowców 
wtórnych,porządkowanie
Terenu przyszkolnego w 
ramach godzin 
wychowawczych.

Organizowanie zajęć w 
terenie.
Realizacja ścieżki 
ekologicznej.
Organizowanie szkolnych 
konkursów ekologicznych

VI. Ewaluacja

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest ewaluacja.
Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu,jak i osiągnięte wyniki.
Ewaluacja wyników będzie przeprowadzana pod koniec każdego roku szkolnego. W jej 
wyniku,zostaną opracowane wnioski do pracy na następny rok.

Narzędzia ewaluacji:

-Sprawozdania wychowawców klas z realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
-Analiza dokumentów
-Rozmowy z uczniami,nauczycielami,rodzicami,
-Obserwacja
-Ankiety skierowane do uczniów,nauczycieli,rodziców

VII. Ustalenia końcowe

Za realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy 
pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłową jego realizacją.



Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani,bądź 
wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest otwarty i będzie ewaluowany i modyfikowany
w miarę potrzeb.
W każdym roku szkolnym będzie opracowany we wrześniu,harmonogram działań 
zaplanowany na dany rok.   
    

Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli : 
Przewodnicząca: Grażyna Piotrowska - psycholog szkolny
Nauczyciele:Alicja Długajczyk,Anna Anton,Joanna Stachoń

Program  Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach

przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu...................................................... 
przyjęto uchwałą Rady Rodziców   w dniu...........................................................
w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu........................................

Rada Rodziców       Rada Pedagogiczna         Samorząd Uczniowski                                  


