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ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny ma na celu wspieranie dziecka w rozwoju ukierunkowanym na osiąganie 
dojrzałości fizycznej, społecznej, psychicznej i duchowej oraz wpływa na radzenie sobie z trudnościami 
zagrażającymi temu rozwojowi, eliminując czynniki zagrażające zdrowiu. 

Wychowanie odgrywa  rolę nadrzędną, stwarzając dla profilaktyki kontekst merytoryczny i nadając jej właściwy 
kierunek, natomiast profilaktyka poprzez swoje działania zapobiegawcze i korekcyjne tworzy konkretne warunki 
do sprawnej realizacji procesu wychowawczego. 

Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak 
poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na Ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego,  
w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na 
kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do nauki i pracy. Otwartość na kulturę innych narodów, 
zrozumienie jej, zapobiega takim zjawiskom jak rasizm czy ksenofobia. Szacunek dla drugiego człowieka uczy nas 
wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, życzliwości względem drugiego człowieka, 
humanizmu. Najważniejszą rolę w wychowaniu spełniają rodzice i opiekunowie dziecka. Szkoła jest instytucją 
wspierającą, dlatego kierunek działalności wychowawczej nauczyciela nie może być sprzeczny z wolą rodziców. 
Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest to, aby nauczyciele wspomagali wzrastanie młodzieży  
w klimacie miłości do rodzin, małej i wielkiej ojczyzny, aby we wspólnotach naturalnych uczyli się otwarcia  
i odpowiedzialności w coraz szerszych społecznościach. Nauczyciele w swej pracy wychowawczej powinni dążyć 
do tego, aby uczniowie rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie takich 
wartości jak prawda, dobro i piękno, stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do nich, ale jednocześnie 
nauczyli się godzić dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością 
za innych. Ucząc się szacunku dla dobra wspólnego, powinni przygotowywać się do życia w rodzinie, w spo-
łeczności lokalnej i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 
Należy zmierzać do tego, aby uczniowie kształtowali postawę dialogu i tolerancji polegającą na umiejętności 
słuchania i rozumienia innych oraz akceptacji ich przekonań. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno 
wszystkich przedmiotów, jak i całej edukacji na danym etapie. Należy zmierzać do tego, aby uczniowie dążyli na 
drodze rzetelnej i uczciwej pracy do osiągnięcia wszystkich celów życiowych i ważnych wartości dla odnalezienia 
własnego miejsca na świecie. Celem ogólnym wychowania jest prowadzenie do pełnego i wszechstronnego 
rozwoju intelektualnego, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygoto-
wanie go do dojrzałego życia, pełnienia określonej roli w społeczeństwie, do bycia człowiekiem uczciwym, 
umiejącym żyć z innymi i dla innych. Dlatego nadrzędne cele wychowawcze, jakie przyjmujemy, to: 

 wszechstronny rozwój osobowości ucznia, 
 kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, 

narodowych, państwowych i lokalnych, 
 kształtowanie postaw prozdrowotnych, 
 rozwijanie samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków, 
 troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa i czyny oraz kształtowanie 

pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie. 
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Podstawa prawna: 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 56) 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 
1249) 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
 Statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie 
 Regulaminy obowiązujące ucznia Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie 
 Karta Nauczyciela 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r w sprawie organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 
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MISJA SZKOŁY 

Zapewnienie Uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego, który otworzy przed Nimi 
możliwości zawodowe i ułatwi start w dorosłość uczyniliśmy nadrzędnym zadaniem naszej 
placówki oświatowej. Także dbałość o wychowanie   w poszanowaniu godności drugiego 
Człowieka oraz szacunku dla dokonań minionych pokoleń to ważne cele naszej pracy 
wychowawczej z Uczniami. Jesteśmy przekonani, że nie mniej istotną rolą naszej szkoły jest 
zapewnienie Uczniom poczucia bezpieczeństwa i otoczenie Ich opieką, co rozumiemy jako 
stworzenie odpowiednich warunków do przyswajania wiedzy, eliminowanie jakichkolwiek 
przejawów agresji oraz fachowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Naszą kadrę 
pedagogiczną stanowią ludzie, dla których najważniejsze jest dobro młodego Człowieka 
rozumiane jako skłanianie Go do refleksji nad sobą, nad tym, co mógłby robić w życiu, 
rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do działań, które pomogą Mu w odnalezieniu 
życiowej drogi i osiągnięciu życiowej stabilizacji. 
 
 

SYSTEM WARTOŚCI I CELE WYCHOWANIA 

 
Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na następujących wartościach: 
 MIŁOŚĆ 
 MĄDROŚĆ 
 UCZCIWOŚĆ 
 TOLERANCJA 
 TRADYCJA 
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Wartości te rozumiemy w następujący sposób: 

MIŁOŚĆ – to życzliwość, ciepło, otwartość, akceptacja i szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie jego 
odmienności i wyborów, gotowość do niesienia pomocy. Zajmuje ona najważniejsze miejsce w życiu 
człowieka, nadaje mu sens i umożliwia rozwój. 

MĄDROŚĆ – to ustawiczne dążenie do osiągnięcia pełni człowieczeństwa, chęć zdobywania wiedzy i umiejętności, 
świadomość konieczności ciągłego doskonalenia się i dążenia do profesjonalizmu, rozumienie praw i mecha-
nizmów rządzących światem, umiejętność rozróżniania tego co dobre, a co złe. 

UCZCIWOŚĆ – to prawość, rzetelność i sumienność w postępowaniu, niezdolność do oszustwa, lojalność w sto-
sunkach z innymi ludźmi. 

TOLERANCJA – to pozwolenie innym na bycie sobą, poszanowanie ich światopoglądu, religii i kultury. 
TRADYCJA – to szacunek dla Ojczyzny i jej historii, więzi rodzinnych i szkoły. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – to gotowość do ponoszenia konsekwencji za to co mówimy i czynimy, a także za to jakimi 

wartościami kierujemy się w życiu. 
 

Celem wychowania w naszej szkole jest wszechstronny rozwój ucznia, a w szczególności przygotowanie go: 
 do odpowiedzialnego pełnienia ról w rodzinie i społeczności lokalnej, 
 podjęcia obowiązków wobec Ojczyzny 
  do aktywnego znalezienia się w życiu gospodarczym 
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Nasza szkoła: 

 zapewnia dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez aktywną, dobrze przygotowaną 
kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy; 

 wspiera pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie i zapewnia podstawy do dalszej 
nauki; 

 zapewnia uczniowi wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku; 
 kształtuje uczniów asertywnych, kompetentnych, kreatywnych, odpowiedzialnych; 
 wspiera rodziców w procesie wychowawczym dziecka. 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Nasz absolwent to osoba: 
 dobrze przygotowana do pracy w wyuczonym zawodzie, potrafiąca dostosować się do zmieniających 

wymagań rynku pracy oraz posiadająca wiedzę ogólną umożliwiającą podjęcie studiów, 
 postępująca zgodnie z normami etycznymi i obdarzona wysoką kulturą osobistą, 
 sprawnie organizująca proces pozyskiwania wiedzy, 
 przejmująca odpowiedzialność za swoje dalsze kształcenie, 
 wyposażona w narzędzia intelektualne, które pomagają świadomie kierować procesem planowania pracy, 
 wychowana pod względem obywatelskim i nastawiona na współpracę z innymi ludźmi, 
 aktywna w zdobywaniu wiedzy i odpowiedzialna za to, co robi i jak robi oraz wie, w jakim kierunku zmierza, 
 o dużym poczuciu własnej wartości, pewna swej wiedzy i umiejętności, 
  wrażliwa na krzywdę innych ludzi, uczciwa i lojalna w kontaktach międzyludzkich. 

 

SYLWETKA NAUCZYCIELA 
Nasz nauczyciel to osoba: 

 sprawnie organizująca proces dydaktyczny, 
 wykorzystująca wszystkie nowoczesne formy i metody pracy, a wśród nich Ocenianie Kształtujące, 
 organizująca proces pozyskiwania wiedzy w taki sposób, by pomóc uczniom w przyjęciu odpowie-

dzialności za swoje dalsze kształcenie, 
 świadoma konieczności doskonalenia zawodowego i dostosowania się do zmieniających się potrzeb 

uczniów w zakresie przyswajania wiedzy oraz wykorzystaniu tej wiedzy w praktyce, 
 potrafiąca stworzyć odpowiednią atmosferę uczenia się, by wspomagać uczniów w trudnym procesie 

osiągania celów edukacyjnych, 
 oceniająca uczniów w sposób wspomagający uzupełnienia ewentualnych braków i pozwalający na 

dostrzeżenie złożoności procesu przyswajania wiedzy, 
 wspierająca uczniów w działaniach zmierzających do osiągnięcia sukcesu, 
 zawsze określająca cel działań dydaktycznych oraz kryteria osiągnięcia sukcesu, 
 udzielająca konstruktywnej Informacji Zwrotnej. 
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TREŚCI WYCHOWAWCZE EKSPONOWANE                                  
NA  POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH 

1. Język polski: 
 rozumienie świata i ludzi, poszanowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości, szacunek dla człowieka, jego 

wolności, godności, potrzeb i praw, 
 czynne uczestnictwo w urzeczywistnianiu ideałów humanizmu, sprawiedliwości i postępu, tolerancji i swo-

body przekonań, pokoju, przyjaźni, dobra i miłości, 
 patriotyzm wyrażający się w przywiązaniu do ojczyzny, szacunek dla kultury ojczystej i tradycji pracy 

odpowiedzialności za kraj, za życie narodu, 
 szacunek dla pracy i rozumienie jego znaczenia dla rozwoju jednostki i społeczeństwa, 
 rzetelność, aktywność intelektualna, samodzielność myślenia, wartościowanie, 
 umiłowanie języka polskiego i kultury narodowej, 
 identyfikacja z postępową tradycją i dążeniami społeczeństwa, 
 kierowanie się zasadami moralnymi i uznawanie prawidłowego systemu wartości, 
 asymilowanie uczniów obcokrajowców z zespołem klasowym poprzez kształcenie kulturowego, 
 rozwijanie sprawności komunikacyjnych w zakresie czytania, pisania i mówienia. 

 
2. Języki obce: 

 rozwijanie w uczniach cierpliwości, otwartości, 
 poszanowanie historii, tradycji i kultur innych narodów, 
 kształtowanie postawy tolerancji wobec odrębności światopoglądowej i wyznaniowej innych narodów, 
 dbałość o kulturę języka, 
 propagowanie kulturalnych sposobów spędzenia wolnego czasu, 
 propagowanie treści prozdrowotnych: aktywny wypoczynek, sport, turystyka, 
 popularyzacja więzi interpersonalnych: przyjaźń, koleżeństwo i inne. 

 
3. Matematyka: 

 rozwijanie zdolności poznawczych i twórczej postawy wobec stawianych uczniowi problemów, 
 wdrażanie do samodzielnego, logicznego myślenia i staranności obliczeń, 
 rozwijanie postawy badawczej uczniów, zainteresowanie zastosowaniem komputera do rozwiązywania 

problemów matematycznych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 
 wdrażanie uczniów do szlachetnej rywalizacji poprzez stosowanie metod aktywizujących. 

 
4. Historia, Historia i teraźniejszość: 

 teoretyczne i praktyczne przygotowanie do życia w pluralistycznym, demokratycznym, obywatelskim i sa-
morządowym społeczeństwie, 

 poszanowanie wartości życia i godności ludzkiej, 
 poszanowanie praw a i praw człowieka, 
 otwartość na nowe poglądy i systemy wartości, 
 wyrabianie szacunku dla własnego narodu, państwa i innych narodów, 
 gotowość do przeciwstawiania się przejawom patologii życia społecznego, 
 wzbogacanie własnego świata duchowego, charakteru i woli, 
 rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, grupy 

etnicznej, narodu, społeczności europejskiej i pozaeuropejskimi, 
 szacunek dla dziedzictwa cywilizacyjnego, 
 kształtowanie postaw negocjacyjnych i pacyfistycznych w rozwiązywaniu konfliktów między narodami, 

grupami etnicznymi i religijnymi, 
 popularyzowanie postaw i działań humanistycznych, 
 poszanowanie praw mniejszości narodowych. 
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5. Geografia: 

 poszanowanie innych narodów, systemów wartości i sposobów życia, 
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne), goto-

wości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności, 
 uświadomienie wartości, jaką jest własny region, kraj oraz ich dziedzictwo kulturowe. 

6. Biologia: 

 kształtowanie postaw proekologicznych, 
 kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje oraz innych ludzi, 
 uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych, 
 zrozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko, 
 motywacja do przestrzegania ogólnych zasad higieny, 
 kształtowanie postaw prozdrowotnych, 
 przełamanie antropocentrycznego widzenia świata, 
 wpojenie szacunku dla przyrody, 
 kształtowanie światopoglądu racjonalnego, opartego na naukowej, metodzie poznania świata. 

 
7. Fizyka: 

 wyrabianie szacunku do nauki i jej twórców, 
 rozbudowanie poczucia piękna przyrody, 
 kształtowanie postaw etycznych (np. etyki naukowej), 
 wskazywanie fizyki jako czynnika determinującego przemiany społeczne, filozoficzne i kulturalne. 

 
8. Chemia: 

 przygotowanie uczniów do życia, w którym cenionymi wartościami są poznanie przyrody oraz dbałość  
o własne zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia, 

  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów zjawiskami spotykanymi w życiu codziennym, których 
istotą są reakcje chemiczne, 

 zrozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko, 
 motywacja do przestrzegania ogólnych zasad higieny, 
 kształtowanie postaw prozdrowotnych, 
 kształtowanie światopoglądu racjonalnego, opartego na naukowej metodzie poznania świata, 
 rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania, wynikającego z poznawanych pojęć chemicznych,  

a także z wyników przeprowadzonych doświadczeń, 
 rozwijanie umiejętności bezpiecznego wykonywania doświadczeń, obchodzenia się z substancjami 

szkodliwymi dla zdrowia, 
 kształtowanie refleksyjnego stosunku do samego siebie, własnych możliwości, uzdolnień i aspiracji. 

 
9. Edukacja dla bezpieczeństwa: 

 poszanowanie symboli narodowych, 
 kształtowanie postawy patriotycznej oraz dumy narodowej, 
 postawy ochrony życia, zdrowia własnego oraz innych osób, 
 gotowość do poświęceń dla ojczyzny we wszystkich sytuacjach, 
 kształtowanie właściwych postaw etycznych i moralnych. 

 
10. Wychowanie fizyczne: 

 przekazywanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, 
samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu, 

 zachęcanie uczniów do współpracy z nauczycielem w organizacji zawodów sportowych i imprez, 
 współdziałanie zespołowe, 
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 kształtowanie pożądanych postaw zawodnika i kibica sportowego, 
 stosowanie zasad „fair-play" - umiejętność poszanowania przeciwnika, 
 współdziałanie w różnych formach aktywności ruchowej, 
 kształtowanie pożądanych postaw wobec uczniów mniej sprawnych fizycznie, 
 zachowanie się w różnych zmiennych sytuacjach codziennego życia, 
 obserwacja kondycji fizycznej jak i psychicznych ucznia, 
 nadanie właściwego kierunku zachowań przez perswazję, zachęcanie, rozmowę, atrakcyjność, 
 identyfikowanie się z klasą, szkołą, 
 kształtowanie świadomości, że zdrowie człowieka jest wartością społeczną, odpowiedzialności za zdrowie 

własne i cudze, 
  ukazywanie ujemnych zjawisk, których źródłem jest brak dyscypliny, 
 kształtowanie motywacji do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, 
  pełnienie roli sędziego, działacza, kibica, 
 doskonalenie przez ucznia własnego działania w sferze kultury fizycznej, podnoszenia wymagań wobec 

siebie, kształtowanie w uczniach świadomości ideału własnej osoby w kulturze fizycznej w celu 
samodoskonalenia. 

 
11. Przedmioty informatyczne: 

 poznanie i przestrzeganie zasad zachowania się w pracowni komputerowej, poszanowanie mienia, 
 rozwijanie dociekliwości poznawczej w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, 
 uświadomienie wagi prawnych i społecznych aspektów zastosowań informatyki, 
 rozumienie wpływu rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zachowania społeczne, 
  dostrzeganie zalet i zagrożeń nowoczesnych technologii, 
 stosowanie zasad dobrego i taktownego zachowania oraz szacunku w relacji z innymi użytkownikami Sieci, 
 bezpieczne poruszanie się w przestrzeni cyfrowej, 
 właściwe pojmowanie zasad życia w społeczeństwie informacyjnym. 

 
12 . Podstawy przedsiębiorczości: 

 wypracowanie aktywnej postawy w zdobywaniu środków do życia, miejsca pracy i mieszkania, 
 uznanie przyjętych norm i reguł gry zarówno w firmie, jak i w stosunkach między firmami, 
 postrzeganie zasad uczciwej konkurencji, dotrzymywanie umów, terminowe wywiązywanie się ze 

zobowiązań finansowych, zdobywanie zleceń i kontraktów tylko dzięki zaletom oferty firm, poszanowanie 
godności partnerów na rynku i pracowników w firmie, 

 postawa odpowiedzialności za produkt (wobec klientów), za bezpieczeństwo, zdrowie i byt pracowników 
(ze strony pracodawcy), za jakość pracy (ze strony pracowników), 

 odpowiedzialność społeczna za skutki działań firmy wobec społeczeństwa, 
 podnoszenie swoich kwalifikacji, podwyższanie kompetencji, rozwijanie zdolności i talentów, 
 wykorzystanie potencjału, doskonalenie umiejętności pracy w zespole i komunikowania się z innymi, 
 dbałość o to, aby działalność firmy była przyjazna środowisku i nie przyczyniała się (w sposób bez-

pośredni lub pośredni) do jego degradacji. 
 

13.  Religia: 
 kształtowanie kultury osobistej, 
  słownictwo, zachowanie w różnych sytuacjach, 
 propagowanie altruizmu, 
 poważne odpowiedzialne podejście do drugiej osoby, 
 podkreślanie bezinteresowności w kontaktach międzyludzkich, 
 ukazywanie negatywnych cech konsumpcjonizmu i hedonizmu, 
  pozytywne ukazywanie praw człowieka (wolność, godność, wielkość osoby ludzkiej itd.), 
 wychowanie patriotyczne - Ojczyzna, Region, Miasto (świętowanie różnych rocznic), 
 ukazywanie pozytywnej roli chrześcijaństwa w dziejach Polski, Europy i świata. 
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 zachowanie tradycji chrześcijańskich, 
  uczenie właściwie pojętej tolerancji (akceptacja dobra, negacja zła), 
 wyrabianie szacunku dla własnej Szkoły i ludzi w niej spotykanych (nauczyciele, pracownicy admin-istracji, 

koledzy i koleżanki). 
 

14. Przedmioty zawodowe: 
 uświadamianie odpowiedzialności materialnej pracowników, 
 doskonalenie cech dobrego pracownika: spostrzegawczości, szczerości, rzetelności, życzliwości dla klienta, 

wytrwałości i cierpliwości, 
  kształcenie umiejętności współżycia w zespole. 
 zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania przepisów BHP podczas pracy, 
 wyrobienie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń technicznych, 
 dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy, 
 wdrażanie do ekonomicznego wykorzystywania materiałów i energii elektrycznej, 
 uświadomienie znaczenia wykorzystywania materiałów i energii dla ekologii, człowieka i środowiska 

naturalnego, 
 wykazanie efektów ekonomicznych, wynikających z pełnego wykorzystania czasu pracy i stosowania 

nowoczesnych technologii, 
 wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy i stosowanie właściwej dyscypliny 

technologicznej, 
 wdrażanie do dalszego samokształcenia. 

 
15. Doradztwo zawodowe. 
 Treści wychowawcze doradztwa zawodowego: 

- Odkrywanie zdolności i umiejętności uczniów 
- Kształtowanie umiejętności samopoznania, samooceny 
- Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w 

życiu gospodarczym 
- Kształtowanie mobilności edukacyjnej i zawodowej 
- Kształtowanie postawy doskonalenia się przez całe życie 
- Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji 
- Kształtowanie umiejętności planowania i formowania celów 

 
15. Przedmioty dodatkowe, rozszerzająca profile Liceum 

 Kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych 
 Ocenianie kształtujące 
 Kształtowanie wiedzy ogólnej o świecie z wykorzystaniem umiejętności komunikacyjnych 
 Kształtowanie zdolności krytycznego oraz logicznego myślenia 
 Doskonalenie umiejętności społecznych poprzez konstruktywną pracę w zespole  

 
Zalecane formy pracy z uczniami: 

 wykorzystywanie nowoczesnych, aktywnych metod prowadzenia zajęć oraz dostępnych pomocy 
naukowych, 

 ocenianie kształtujące, 
 praktykowanie pracy w grupach, mniejszych zespołach na wszystkich lekcjach, 
 uroczyste obchodzenie świąt i rocznic narodowych, 
 konsultacje, spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 
 spotkania, pogadanki, zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów (w miarę możliwości szkoły i 

potrzeb), 
  wycieczki edukacyjno-poznawcze. 
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STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 

1. Dyrekcja Szkoły 
 Nadzoruje i kontroluje pracę wychowawczo -  profilaktyczną w szkole 
 Współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych w szkole 
 Kontroluje przestrzeganie „prawa wewnątrzszkolnego” 
 Współpracuje z Samorządem uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów  

i nauczycieli 
 Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
 Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów 

 
2. Rada Pedagogiczna 

 Diagnozuje sytuację wychowawczo - profilaktyczną w szkole 
 Określa zapotrzebowanie klas na konkretne programy profilaktyczne 
 Proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej 
 Inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programu wychowawczo - profilaktycznego 
 Ocenia stan wychowania i dydaktyki w szkole. 

 
3. Rodzice 

 Współpracują z wychowawcami klas 
 Aktywnie uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczo - profilaktycznego 
 Klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców w Radzie Rodziców 
 Uczestniczą w ankietach i sondażach 
 Pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych 
 biorą aktywny udział w procesie opiekuńczo – wychowawczym swoich dzieci poprzez współpracę z wy-

chowawcami, nauczycielami dyrekcją oraz specjalistami 
 

4. Samorząd Uczniowski 
 Reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie; 
 Współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami 

i środowiskiem lokalnym; 
 Uczestniczy w uchwalaniu Statutu Szkoły oraz współdecyduje o życiu i pracy szkoły; 
  Broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy; 
 Uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań; 
 Uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności przywódcze; 
 Organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne; 
 Prowadzi radiowęzeł, reklamuje imprezy szkolne; 
 wspiera wszystkiego rodzaju akcje i przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym. 

 
5. Wychowawca klasy 

 Identyfikuje ucznia ze szkołą, zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i wszystkimi regułami 
obowiązującymi w placówce, 

 organizuje spotkania członków zespołu nauczycieli, specjalistów oraz rodziców w celu opracowania  
i zapoznania się z  IPET-em  i WOPF- u, 

 Diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów, 
 Opracowuje dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Arkusz Wielo-

specjalistycznej Oceny funkcjonowania ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, 
 Proponuje zadania dla każdego ucznia, 
 Zapoznaje uczniów z tradycjami szkoły, 
 Kontroluje realizację zadań i podjętych zobowiązań klasy, 
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 Wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, biwaki, formy pracy pozalekcyjnej, 
 Diagnozuje stan zagrożenia uzależnieniami i ustala realizację działań profilaktycznych z pedagogiem, 

psychologiem szkolnym i dyrektorem, 
 Stwarza warunki do samorealizacji ucznia, 
 Wspólnie z rodzicami dba o rozwój intelektualny i moralny ucznia, 
 Konsultuje z uczniem oceny ze sprawowania, 
 Monitoruje i rozlicza frekwencję i wyniki w nauce uczniów swojej klasy. 

 
6. Nauczyciele 

 Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy 
 Informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami w nauce  

i zachowaniu 
 Uczestniczą w imprezach organizowanych przez daną klasę 
 Wspierają pracę uczniów uzdolnionych z danego przedmiotu, przygotowując ich do konkursów i olimpiad 
 Prowadzą konsultacje dla uczniów i rodziców 
 Udzielają pomocy uczniom posiadającym trudności w nauce 
 Respektują wszelkie zalecenia do pracy z uczniem z zapisu w  dokumentacji z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej oraz od innych lekarzy bądź specjalistów 
 

7. Pedagog, pedagog specjalny, psycholog szkolny 
 Współtworzy oraz modyfikuje Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły na dany rok szkolny, 
 Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych 
 Współpracuje z dyrekcją, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami klas, Radą Rodziców oraz Samo-

rządem Uczniowskim w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych 
 Wspomaga pracę wychowawców klas 
 Diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów 
 Prowadzi zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klas I 
  Realizuje programy psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczne 
 Udziela uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności 
 Uczestniczy w imprezach klasowych, wycieczkach, wyjazdach, biwakach 
 Współpracuje z rodzicami wszystkich uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 Współpracuje z instytucjami, organizacjami w celu uzyskania pomocy dla uczniów. 
 

8. Biblioteka szkolna 
 Przygotowuje uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-

bibliograficznego; wspomaga w wyrabianiu przez ucznia nawyków samokształcenia i rozwija kompetencje 
czytelnicze uczniów; 

 Zachęca uczniów do rozwijania własnych zainteresowań; 
 Uczy aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej, państwowej; 
 Kultywuje tradycje narodowe, kraju, regionu, miasta i szkoły; 
 Wspomaga rozwój osobowości i wrażliwości ucznia poprzez np. kontakt z kulturą; 
 Wdraża do przestrzegania zasad dobrych obyczajów i kultury osobistej; 
 Kształtuje postawę patriotyczną; 
 Zachęca uczniów do aktywnej współpracy z biblioteką szkolną; 
 Pomaga uczniom w rozwiązywaniu problemów; 
 Współpracuje z wychowawcami klas, polonistami w uaktualnianiu księgozbioru, a także z innymi 

nauczycielami przy organizowaniu imprez ogólnoszkolnych. 
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9. Doradca edukacyjno – zawodowy 
 Opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami w tym nauczycielami wychowawcami, psychologiem, 

pedagogiem „Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniającego WSDZ oraz koordynuje jego 
realizację 

 Prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów 
 koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym prowadzenie, aktualizacje  i 

udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia 
 Świadczy pomoc uczniom w poznawaniu własnych umiejętności, zainteresowań, uzdolnień, predy-

spozycji zawodowych w tym możliwości psychofizycznych związanych z wyborem zawodu lub kolejnego 
etapu edukacyjnego 

 Współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

 

10. Zespół nauczycieli uczących w danej klasie 

 Ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

 Określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 Bierze udział w posiedzeniach zespołu d.s. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – tworzenie 

dokumentacji  WOPFU, IPET, dostosowań  oraz zaleceń zawartych w opiniach PPP 
 Dokonując ewaluacji działań określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym 

zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
 

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY  
SZKOŁY Z RODZICAMI 

 
W szkole przyjmuje się następujące zasady dotyczące współpracy z rodzicami: 

1. Rodzice odpowiedzialni są za wychowanie swoich dzieci – szkoła ten proces wspomaga. 
2. Szkoła jest otwarta wobec potrzeb i oczekiwań rodziców. 
3. W oparciu o własne założenia i regulamin funkcjonuje Rada Rodziców, która stanowi reprezentację 

rodziców uczniów. 
 
Formy współpracy z rodzicami. 

1. Zebrania rodziców – zaplanowane popołudniowe spotkanie rodziców danej klasy w wyznaczonym 
pomieszczeniu, prowadzonym przez wychowawcę lub innego wyznaczonego nauczyciela, służące 
omówieniu ważnych spraw szkolnych i klasowych. Zebrania odbywają się minimum trzy razy w ciągu roku 
szkolnego. 

2. Indywidualne konsultacje dla rodziców – z inicjatywy dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, 
pedagoga, psychologa lub rodziców. Przy ustalaniu takiego spotkania uzgadnia się pisemnie lub ustnie 
(telefonicznie) jego cel, termin. 

3. Warsztaty dla rodziców organizowane przez specjalistów. Tak zorganizowane formy spotkań z rodzicami 
przeprowadza się w miarę potrzeb i zainteresowania ze strony rodziców. Tematyka warsztatów zgodna  
z aktualnymi potrzebami rodziców bądź uczniów. 

4. Inne formy: rozmowa telefoniczna z rodzicami, kontakt listowny (pisemne informacje i prośby skierowane 
do rodziców, wezwania, zaproszenia, itp.), informacje przekazywane przez dziennik elektroniczny. 

5. Wszystkie listy, pisemne opinie, sprawy rodziców rozpatrywane są w trybie postępowania służbowego. 
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Szkoła przyjmuje określony zakres i sposób udzielania informacji rodzicom dotyczących jej funkcjonowania i ich 
dzieci . 

1. Oceny cząstkowe, semestralne i roczne uczniów zgodnie z zasadami WSO – informacji udziela się rodzicom 
w czasie zebrań klasowych, rozmów indywidualnych, oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

2. Problemy wychowawcze uczniów - powiadamia się indywidualnie jeśli problem dotyczy jednostki, 
grupowo jeśli problem dotyczy konkretnej grupy. 

3. Nieusprawiedliwiona absencja uczniów, wagary - w rozmowie bezpośredniej z rodzicem opiekunem lub 
nawiązując kontakt telefoniczny. 

4. Planowane wycieczki i imprezy szkolne – informuje się na początku roku szkolnego oraz na bieżąco – na 
zebraniach rodziców oraz przez informację pisemną. 

5. Plany lekcji - informuje się rodziców podczas zebrań oraz poprzez dziennik elektroniczny. 
6.  Zasady i kryteria oceniania, w tym również oceniania zachowania - informuje się rodziców podczas zebrań 

oraz poprzez ogłoszenia na stronie internetowej szkoły. 
7. Regulaminy wewnątrzszkolne - informuje się rodziców podczas zebrań oraz poprzez ogłoszenia na stronie 

internetowej szkoły. 
8. Formy i godziny zajęć pozalekcyjnych - informuje się rodziców podczas zebrań rodziców oraz poprzez 

ogłoszenia na stronie internetowej szkoły. 
9. Możliwości uzyskania pomocy psychologiczno -pedagogicznej - informuje się rodziców podczas zebrań 

rodziców oraz poprzez ogłoszenia na stronie internetowej szkoły. 
 

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
Udział w życiu kulturowym społeczności lokalnej: 

 uczestnictwo w imprezach kulturowych organizowanych na terenie miasta i powiatu 
 promowanie tych imprez w środowisku lokalnym 
 udostępnianie w razie zaistniałej potrzeby pomieszczeń szkolnych w celu ich organizacji. 

 
Współpraca z instytucjami społeczno-prawnymi (sąd, prokuratura, policja, straż miejska, gminne i miejskie 
ośrodki pomocy społecznej, PPP): 

 wykonywanie zaleceń sądu i prokuratury wobec ucznia na terenie szkoły; 
 opiniowanie uczniów; 
 spotkania z kuratorami społecznymi sprawującymi dozór nad uczniami; 
 spotkania i pogadanki z udziałem przedstawicieli policji i organizacji społecznych; 
 stały kontakt z PPP; 
 wolontariat; 
 wzajemne wspieranie działań zmierzających do niesienia szeroko rozumianej pomocy uczniom i ich 

rodzinom; 
 spotkania z przedstawicielami PUP oraz WUP  z zakresu doradztwa zawodowego i znajomości sytuacji na 

rynku pracy. 
 

Współpraca z zakładami pracy: 
 możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów; 
 dbałość o właściwy rozwój zawodowy i intelektualny wspólnych uczniów; 
 organizacja wycieczek dydaktycznych; 
 spotkania z przedstawicielami zakładów pracy. 

 
Współpraca z wyższymi uczelniami: 

 spotkania z przedstawicielami uczelni; 
 udział w targach edukacyjnych; 
  promowanie materiałów dostarczanych przez uczelnie wyższe. 
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SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW W NAUCE 

1. Wczesne rozpoznawanie możliwości i uzdolnień uczniów poprzez analizę świadectw ze szkół podstawowych, 
przeprowadzanie badań edukacyjnych uczniów klas pierwszych. 

2. Indywidualizacja procesu nauczania. Stosowanie oceniania kształtującego, udzielanie informacji zwrotnej na 
temat postępów uczniów w nauce. 

3. Stworzenie możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych np. kołach zainteresowań, kołach naukowych, 
sekcjach sportowych. 

4. Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły: 
 unowocześnianie oprogramowania w pracowniach komputerowych 
 upowszechnianie możliwości dostępu do Internetu 
 zakup nowości wydawniczych 
 zakup środków dydaktycznych do różnych pracowni. 

 
Działania w ramach systemu dotyczące uczniów zdolnych 

1. Przygotowywanie do udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach sportowych. 
2. Wyróżnianie uczniów, biorących udział w olimpiadach, konkursach, zawodach. 
3. Wnioskowanie o stypendia naukowe. 
4. Promowanie uczniów zdolnych w lokalnych mediach. 
 

Działania w ramach systemu dotyczące uczniów z trudnościami w nauce 
1. Stworzenie możliwości uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych. 
2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 
3. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne 
4. Konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi. 
5. Kierowanie na diagnozę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

SZKOLNY SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

Celem organizowanych zajęć pozalekcyjnych jest przede wszystkim: 
 rozwijanie talentów i zainteresowań; 
 promowanie pokoju i bezpieczeństwa w świecie poprzez współpracę państw; 
 uczenie młodzieży otwartości i tolerancji, współistnienia z ludźmi i naturą; 
 działanie na rzecz rozwoju nauki, kultury i sztuki; 
 profilaktyka zagrożeń poprzez próby kreatywnego zaistnienia; 
 kształcenie myślenia globalnego; 
 możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego; 
 promowanie zdrowego stylu życia; 
 integracja i kształtowanie umiejętności współżycia w zespole; 
 zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do siebie i dobrych kontaktów z innymi ludźmi; 
 dostarczenie doświadczeń angażujących i integrujących uczniów; 
 kształtowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi; 
 budzenie empatii, kształcenie postawy przeciwko przemocy; 
 umiejętność rozwiązywania problemów; 
 działanie w akcjach charytatywnych; 
 kształtowanie postawy fair play. 

 
W PZS nr 4 obowiązuje punktowy system oceniania zachowania ucznia. Szczegółowe  

kryteria oceny zachowania zawiera Regulamin. 
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DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WYCHOWANIE 
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM IMPREZ SZKOLNYCH 

LP DZIAŁANIE CELE ORGANIZATOR 
Imprezy związane z rytuałem wejścia w życie szkoły i cyklem nauki 

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

∗ Kształtowanie przynależności do wspólnoty 
szkolnej  
∗ Uczenie organizowania uroczystości 
szkolnych 

Dyrekcja; Samorząd 
Uczniowski 

2 Ślubowanie klas pierwszych 

∗ włączenie klas pierwszych do wspólnoty 
szkolnej  
∗ kształtowanie pozytywnej postawy wobec 
uczniów klas pierwszych 

Dyrekcja, Samorząd 
Uczniowski, 
wychowawcy klas, 
uczniowie - 
ubiegłoroczni zwycięzcy 

3 Studniówka klas maturalnych 

∗ kształtowanie poczucia przynależności do 
wspólnoty szkolnej i ciągłości tradycji  
∗ ukazywanie wzorów postaw w różnych 
dziedzinach życia szkoły 

Dyrekcja, Rada 
Rodziców, Samorząd 
Uczniowski 
wychowawcy 

4 
Uroczyste pożegnanie absolwentów 
∗ przekazanie Sztandaru Szkoły 
uczniom klas młodszych 

∗ kształtowanie poczucia przynależności do 
wspólnoty szkolnej i ciągłości tradycji  
∗ ukazywanie wzorów postaw w różnych 
dziedzinach szkolnej aktywności 

Dyrekcja Szkoły, 
wychowawcy klas, 
Samorząd Uczniowski 

5 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

∗ kształtowanie poczucia przynależności do 
wspólnoty szkolnej  
∗ ukazywanie wzorów postaw w różnych 
dziedzinach szkolnej aktywności 

Dyrekcja Szkoły, 
wychowawcy klas,  
Samorząd Uczniowski    

Imprezy okolicznościowe 

7 Dzień Edukacji Narodowej 
kształtowanie szacunku  
dla nauczycieli i ich pracy 

Samorząd Uczniowski, 
Koło Teatralne 

8 
Święto Odzyskania Niepodległości 11 
Listopada 

∗ poznanie drogi narodu polskiego do 
niepodległości  
∗ propagowanie znajomości pieśni 
patriotycznych  
∗ kształtowanie postaw patriotycznych  
∗ włączanie młodzieży w organizowanie 
szkolnych uroczystości 

 
 
Nauczyciele historii 

9 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
∗ kształtowanie postaw patriotycznych  
∗ propagowanie znajomości historii ojczystej 

Nauczyciele historii 

10 
Święto Patrona Szkoły. Turniej i Parada 
Wejhera 

∗ utrwalenie tradycji szkolnych  
∗ wzbudzanie szacunku dla Patrona i 
Sztandaru, jako symboli wspólnoty szkolnej  
∗ kształtowanie więzi ze szkołą oraz 
społecznością lokalną  
∗ uczenie umiejętności szlachetnej rywalizacji 

Dyrekcja Szkoły, 
Samorząd Uczniowski, 
biblioteka, nauczyciele 

11 

Wystawy tematyczne: 
∗ obchody rocznicowe, 
∗ tradycje narodowe i regionalne 
∗ zdrowy styl życia, 
∗ zagrożenia uzależnieniami, 

∗ wzbudzanie patriotyzmu narodowego i 
lokalnego  
∗ ukazanie wartości zdrowia,  
∗ przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, 

Samorząd Uczniowski, 
biblioteka szkolna, 
nauczyciele wychowania 
fizycznego, biologii, 
pielęgniarka szkolna 
psycholog, pedagog 
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12 
Boże Narodzenie 
∗ wspólne kolędowanie 
∗ Wigilie klasowe 

∗ kultywowanie tradycji świąt 
∗ zacieśnianie więzi klasowych 

Nauczyciele, 
wychowawcy, uczniowie 

13 Sprzątanie świata 
kształtowanie ekologicznego podejścia do 
otaczającego nas świata 

Nauczyciele 

14 Współpraca międzynarodowa. 
poznawanie kultury, tradycji i zwyczajów 
krajów Unii Europejskiej 

Dyrekcja Szkoły, 
nauczyciele języków 
obcych 

15 Konkursy wiedzy przedmiotowej 
kształtowanie umiejętności rozpoznawania i 
rozwijania zainteresowań poszczególnych 
przedmiotów 

Nauczyciele, 
psycholog 

16 
Drzwi otwarte dla uczniów szkół 
podstawowych 

∗ promocja szkoły,  
∗ kształtowanie poczucia przynależności do 
wspólnoty szkolnej,  
∗ uczenie odpowiedzialności za powierzone 
zadania 

Dyrekcja Szkoły, 
Samorząd Uczniowski, 
biblioteka, pedagog, 
psycholog, doradca 
edukacyjno-zawodowy 

Imprezy sportowe 

17 Turnieje i zawody sportowe 

∗ uczenie zasad szlachetnej rywalizacji 
indywidualnej i zespołowej  
∗ uczenie kulturalnego kibicowania  
∗ kształtowanie umiejętności organizacyjnych  
∗ uczenie odpowiedzialności za podjęte 
zobowiązania  
*propagowanie zdrowego stylu życia 

Dyrekcja Szkoły, drużyny 
klasowe, nauczyciele 
wychowania fizycznego,  
Samorząd Uczniowski 

Imprezy turystyczne i rekreacyjne, Imprezy o charakterze kulturalnym 

18 Biwaki, rajdy i wycieczki 

∗ poznanie piękna ojczystego kraju i dorobku 
kultury materialnej,  
∗ propagowanie zdrowego stylu życia i 
aktywnego wypoczynku. 

Dyrekcja Szkoły, 
nauczyciele, pedagog, 
biblioteka, psycholog, 
doradca edukacyjno - 
zawodowy 

19 

1. Wyjazdy (wyjścia) do teatru, kina, 
opery, operetki. 
2. Narodowe czytanie 
 

∗ kształtowanie umiejętności rozpoznawania i 
rozwijania zainteresowań, poznanie piękna 
ojczystego kraju i dorobku kultury materialnej, 
∗ propagowanie zdrowego stylu życia i 
aktywnego wypoczynku. 

Dyrekcja Szkoły, 
nauczyciele, biblioteka, 
pedagog, psycholog, 
doradca edukacyjno - 
zawodowy 

Działania na rzecz społeczności lokalnej i akcje charytatywne 

20 Wolontariat 

∗ uwrażliwianie na los drugiego człowieka  
∗ kształtowanie umiejętności niesienia 
pomocy,  
∗  pielęgnowanie wartości 

Samorząd Uczniowski, 
Szkolne Koło 
Wolontariatu pedagog 
szkolny 

21 Akcja pomocy dzieciom chorym 

∗ uwrażliwianie na cierpienie drugiego 
człowieka  
∗ kształtowanie umiejętności organizowania 
pomocy 

Samorząd Uczniowski,   
Szkolne Koło 
Wolontariatu 

Spotkania z przedstawicielami życia publicznego, politycznego i społecznego regionu 
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22 

Doradztwo zawodowe 
*Spotkania z przedstawicielami: 
-Powiatowego Urzędu Pracy, WUP – 
Centrum informacji i Planowania 
kariery Zawodowej 
-z przedstawicielami Punktów 
Pośrednictwa Pracy 
-z przedstawicielami wyższych uczelni 
-organizowanie wycieczek studyjnych- 
Targi Edukacji, Targi Pracy 
*poradnictwo indywidualne 

∗ zapoznanie z ofertą Powiatowego Urzędu 
Pracy uczniów klas kończących szkołę,  
∗ dostarczenie wiedzy umożliwiającej podjęcie 
właściwej decyzji o dalszym kształceniu, 

Doradca edukacyjno - 
zawodowy 

23 
Przygotowanie do aktywnego 
poszukiwania pracy 

∗ pomoc uczniom w przygotowaniu się do 
wejścia na rynek pracy  
∗ zapoznanie uczniów z metodami 
poszukiwania pracy i przygotowania 
niezbędnych dokumentów 
∗ pomoc w samopoznaniu oraz planowaniu 
kształcenia i kariery zawodowej 

Dyrekcja Szkoły, 
pedagog  szkolny, 
doradca edukacyjno - 
zawodowy, nauczyciel 
podstaw 
przedsiębiorczości 

24 
Spotkania z przedstawicielami policji, 
sądu 

∗ poznanie zasad działania policji, sądu  
∗ kształtowanie poczucia praworządności, 

nauczyciele, pedagog i 
psycholog szkolny 

Prezentacja dorobku i osiągnięć szkoły 

25 

Nagradzanie osiągnięć uczniów. 
Prowadzenie kroniki szkolnej. 
Ranking czytelnictwa, ranking osiągnięć 
klas na koniec I semestru i roku 
szkolnego. 

∗ promocja szkoły,  
∗ kształtowanie poczucia przynależności do 
wspólnoty szkolnej,  
∗ uczenie odpowiedzialności za powierzone 
zadania 

Dyrekcja Szkoły, 
nauczyciele 

Udział pocztu sztandarowego szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

 

IDEA I CELE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 
1. Diagnoza problemów szkoły. 
2. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 
3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole. 
4. Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej. 
5. Promowanie zdrowego stylu życia - profilaktyka w zakresie uzależnień oraz problemów związanych z doj-

rzewaniem. 
W wyniku przeprowadzonej wśród uczniów i ich rodziców ankiety stwierdzono, że  młodzież w naszej 

szkole czuje się bezpiecznie. Pozytywnie takiej odpowiedzi udzieliło 94,1%  rodziców i 79,3% uczniów. Potrzeby 
naszych uczniów oraz ich rodziców odnośnie obszarów , na które w szczególności należy zwrócić uwagę, to 
„Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych (59,2%)uczniowie i (64,2%) rodzice, „Higiena psychiczna i dbałość 
o zdrowie psychiczne” (44%) uczniowie, (19,9%) rodzice oraz jako równie ważny, obie grupy respondentów 
zaznaczyły, „Relacje międzyludzkie” (41,4%) uczniowie i (38,4%) rodzice. 

Ważnym obszarem prewencyjnym zdaniem rodziców (39,8%) okazała się „Przemoc i agresja”. 
Diagnoza potrzeb naszych uczniów oraz ich rodziców, obserwacje zachowań naszych uczniów, wywiady z 

nauczycielami, rodzicami, pojawiające się akty przemocy i agresji, ucieczki w uzależnienia, zauważalna od 
początku roku szkolnego niska frekwencja powodują duże zaniepokojenie ze strony szkoły, a co za tym idzie 
wyznaczają kierunek działań profilaktyczno-wychowawczych w aktualnym roku szkolnym. 
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Profilaktyka zakłada realizację działań w następujących obszarach: 
1. Diagnoza stanu potrzeb 
2. Bezpieczeństwo w szkole 
3. Umiejętności interpersonalne 
4. Profilaktyka uzależnień 
5. Zachowania agresywne i przemoc 
6. Promocja zdrowego stylu życia 
7. Nauka 
8. Wagary 
9. Praca z organizacjami szkolnymi 
10. Współpraca szkoły z rodzicami 

 
Za realizację działań profilaktycznych odpowiedzialni są: 
 
Dyrekcja szkoły 

 udziela merytorycznej i organizacyjnej pomocy realizatorom Programu 
 koordynuje i inicjuje działania profilaktyczne na terenie szkoły 
 motywuje uczniów, rodziców i nauczycieli do działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych  

i profilaktycznych 
 wspiera profilaktykę technicznie i finansowo 
 promuje nauczycieli doskonalących się w obszarze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i profilaktycz-

nego 
 

Rada Pedagogiczna 
 analizuje projekt Programu, wnosi poprawki, zgłasza wnioski 
 zatwierdza i wdraża Program do realizacji 

 
Wychowawcy 

 współpracują z dyrekcją, pedagogami i psychologami szkolnymi oraz innymi specjalistami i instytucjami 
działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, pielęgniarką szkolną, nauczycielami, uczniami i ich 
rodzicami w realizacji działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych, 
monitorują stan oddziaływań profilaktycznych i naprawczych w klasie 

 inicjują działania interwencyjne wobec uczniów i rodziców, zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami 
 organizują i koordynują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

 
Pedagog i psycholog 

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

 diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz 
wspierania rozwoju uczniów 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb 
 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży 
 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 
 udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów 
 wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej. 
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Nauczyciele 
 wykorzystują treści programowe ze swoich przedmiotów do działań wychowawczo – profilaktycznych, 

edukacyjnych i informacyjnych. 
 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego  i Samorząd Uczniowski 
 organizuje zajęcia stanowiące konstruktywną formę spędzania czasu wolnego 
 współpracuje z organami szkoły w zakresie działań dotyczących przestrzegania praw i obowiązków ucznia. 

 
 Rodzice 

 są uczestnikami rozmów o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, informacyjnym i profilaktycznym; 
 włączają się do realizacji zadań z zakresu działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i pro-

filaktycznych; 
 Rada Rodziców zatwierdza Program Wychowawczo – Profilaktyczny; 
 Rada Rodziców może podejmować interwencyjne działania na wniosek ucznia, rodziców lub opiekunów 

ucznia w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  
i rodzinnej. 
 

      Program podlegać będzie ewaluacji. Ponadto program jest otwarty i będzie podlegał modyfikacjom w za-
leżności od wyników ewaluacji. 
 
Wyróżnia się trzy kategorie profilaktyki: 

1. Profilaktyka uniwersalna obejmuje działania skierowane do wszystkich ze względu na poziom ryzyka 
rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym na jakie narażone są poszczególne osoby. 

2. Profilaktyka selektywna to działania skierowane do grupy osób lub jednostek, które są w stopniu wyższym 
niż przeciętny narażone na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych. 

3. Profilaktyka wskazująca to działania ukierunkowane na jednostkę szczególnie narażoną na rozwój 
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z powodu uwarunkowań biolo-
gicznych, psychologicznych i społecznych lub u których rozpoznano pierwsze symptomy zaburzeń. 

 
Na wszystkich kategoriach profilaktyki stosuje się następujące strategie profilaktyczne: 

1.Informacyjne – mają dostarczać adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym 
samym umożliwiać racjonalny wybór. 
2.Edukacyjne – mają pomagać w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych. 
3.Alternatywne – mają pomagać w zaspokajaniu ważnych potrzeb oraz osiąganiu satysfakcji życiowej przez 
stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową itp.). 
4.Interwencyjne – celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i 
rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. 

 
Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę 

uprzedzającej interwencji oraz wobec którego można zastosować środki zaradcze. Należy odnieść profilaktykę do 
realnych problemów, które rzeczywiście mogą wystąpić. Celem interwencji profilaktycznej jest oddziaływanie 
zarówno na czynniki ryzyka, jak i na czynniki chroniące. 

Warunkiem skutecznej profilaktyki jest skierowanie interwencji profilaktycznych zarówno  
w samej jednostce, jak i jej najbliższym środowisku. 
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OBSZAR I  -  DIAGNOZA STANU POTRZEB 

Cel ogólny 

(1) 

Zadania 

(2) 

Formy realizacji 

(3) 

Efekty 

(4) 

Odpowie-
dzialni  fc(5) 

Termin 
(6) 

 
 
 
 
 
Poszerzenie 
wiedzy na 
temat 
funkcjonowa
nia 
psychospołe
cznego 

1. Diagnoza 
specyfiki 
funkcjonowania 
psychospołecznego 
i emocjonalnego. 

1. Obserwacja zachowań 
uczniów. 
2. Prowadzenie wywiadów z  
uczniami, rodzicami, 
nauczycielami. 

1. Poznanie potrzeb 
i wartości uczniów. 
2. Dobranie 
odpowiedniego 
sposobu pracy 
 z uczniem 
przejawiającym 
trudności. 
3. Pogłębienie 
wiedzy na temat 
środowiska 
rodzinnego 
uczniów. 

pedagog 
psycholog, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok 

2. Zebranie 
informacji na temat 
specyficznych 
trudności w nauce. 

1. Przeprowadzanie wśród 
uczniów badań ankietowych. 
2. Analiza wyników w nauce 

pedagog, 
psycholog, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok 

1. Prowadzenie wywiadów z 
uczniami, rodzicami, 
nauczycielami. 

psycholog, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok 

 

OBSZAR II   -  BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowani
e postaw 
dbałości o 
bezpieczeńst
wo własne i 
innych 

 
 
1. 
Uświadomienie 
skutków 
zdrowotnych 
niebezpiecznych  
i brawurowych 
zachowań na 
lekcjach, 
przerwach oraz 
 w szatni. 

1. Zapoznanie z regulaminami 
obowiązującymi na terenie 
szkoły. 
2. Przedstawienie uczniom 
konsekwencji dotyczących 
zagrożenia zdrowia lub życia 
własnego bądź innych 
(zachowania agresywne, palenie 
papierosów, picie alkoholu, 
zażywanie substancji 
psychoaktywnych). 
3.  Wyciąganie konsekwencji za 
łamanie regulaminów 
obowiązujących w szkole. 
4. Kontrakty z uczniami 
łamiącymi zasady. 

1. Znajomość 
praw i 
obowiązków 
ucznia. 
 
2. Zwiększenie 
odpowiedzialno
ści za swoje 
słowa 
i czyny. 
 
3. Znajomość 
numerów 
alarmowych 
 
4. Umiejętność 
działania w 
sytuacji 
zagrożenia 
zdrowia lub 
życia. 
 
 5. Znajomość 
jednostek 
ratunkowych. 
  
6. Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
w szkole. 

pedagog, 
psycholog, 
dyrektor, 
wychowawcy 

Wrzesień, 
październik 
wg potrzeb 

2. Zapobieganie 
panice w 
nietypowych 
sytuacjach. 

Zapoznanie z planem ewakuacji 
szkoły oraz sposobem 
zachowania się w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia. 
(przeprowadzenie próbnej 
ewakuacji szkoły) 

pedagog, 
psycholog, 
dyrektor, 
wychowawcy 

Wrze- 
sień, 
październik 
wg potrzeb 

3. 
Powiadamianie 
o wypadkach 
osób 
kompetentnych. 

1. Eksponowanie w widocznym 
miejscu telefonów alarmowych. 
2. Spotkania z przedstawicielami 
policji,. 

pedagog, 
psycholog 
wychowawcy 

wg potrzeb 

4. Nabywanie 
umiejętności 
zachowania się 
w przypadkach 
kontaktu z 

1. Omawianie prawdziwych 
sytuacji kontaktu z 
przedmiotami niebezpiecznymi 
(skutki postępowania). 
2. Pogadanki w okresie 

wychowawcy 
psycholog 
pedagog 

wrzesień, 
październik 
wg potrzeb 
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przedmiotami 
niebezpiecznym
i (petardy, 
niewybuchy, 
substancje 
toksyczne i 
inne). 

największego zainteresowania 
młodzieży z artykułami 
pirotechnicznymi. 

5. 
Monitorowanie 
zachowania 
uczniów. 

Dyżury nauczycieli i innych 
pracowników szkoły podczas 
przerw na korytarzu oraz szatni. 

wszyscy 
pracownicy 
szkoły 

cały rok 

 

OBSZAR III  -  UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowani
e 
umiejętności 
uczniów w 
tworzeniu 
prawidłowyc
h relacji 
interpersona
lnych 

1. Uczenie współdziałania 
w grupie rówieśniczej z 
nastawieniem na szacunek 
dla różnic między ludźmi. 

1. Wspólny udział klas w 
wycieczkach szkolnych. 

1. Integracja 
zespołów 
klasowych. 
 
2. 
Autoprezentacja 
na forum 
klasowym. 
  
3. Znajomość 
zasad 
prawidłowej 
komunikacji. 
 
 4. Umiejętność 
postępowania w 
sytuacjach 
nieakceptowanyc
h społecznie. 
  
5. Znajomość 
zasad i norm 
społecznych. 
 
6. Umiejętność 
nazywania i 
wyrażania emocji. 
 
7. Zwiększenie 
empatii i 
wrażliwości na 
potrzeby innych. 
 
8. Zrozumienie 
korzyści 
płynących z 
pomagania 
innym. 
 
9. Uwrażliwienie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy, 
psycholog 
pedagog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
wg    
potrzeb 

2. Uczenie sposobów 
prawidłowej komunikacji 
interpersonalnej. 

1. Zajęcia warsztatowe- 
Stop agresji; 

3. Zapobieganie 
przyzwalaniu na 
zachowania 
nieakceptowane 
społecznie, agresywne i 
dewastujące otoczenie 

1. Zajęcia warsztatowe - 
Przeciwdziałanie 
barierom w komunikacji; 
Rozwijanie kompetencji 
z języka polskiego dla 
obcokrajowców, 
tolerancja różnic 
kulturowych. 

4. Wspieranie 
prawidłowego rozwój sfery 
emocjonalnej. 

1. Pogadanka nt. 
rozpoznawania, 
nazywania oraz 
znaczenia uczuć w 
naszym życiu. 
2. Zajęcia warsztatowe-
Kontrola emocji 
negatywnych. 

5. Wspieranie 
prawidłowego rozwoju 
społecznego, w tym 
koleżeństwa i przyjaźni 
(wspieranie uczniów 
obcokrajowców-zwłaszcza 
uchodźców wojennych z 
Ukrainy) 

1. Organizowanie 
pomocy i wsparcia 
koleżeńskiego. 
 

6. Wyrabianie umiejętności 
akceptacji i tolerancji oraz 
uczenie odpowiedzialności 
za siebie i innych. 

1. Zajęcia warsztatowe-
Akceptacja siebie i 
innych; 

7. Dostrzeganie osób 
niepełnosprawnych , w 
podeszłym wieku, 
samotnych i 
potrzebujących. 

1. Działalność 
wolontariatu. 
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8. Uczenie 
konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów, 
negocjowania, 
przepraszania i 
przebaczania. 

Zajęcia warsztatowe-
Trening negocjacji. 

na potrzeby osób 
niepełnosprawny
ch. 
 
10. Nabycie 
umiejętności 
radzenia sobie w 
sytuacjach 
konfliktowych 
 
 11. Umiejętność 
asertywnego 
odmawiania 

9. Rozwijanie umiejętności 
asertywnych. 

Zajęcia warsztatowe-
Trening asertywności. 

 

OBSZAR IV   -  PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowanie 
postawy 
prozdrowotnej
, życie bez 
używek i 
substancji 
odurzających; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podejmowanie działań 
dla ochrony  
i poszanowania zdrowia 
własnego 
 i innych – kreowanie 
negatywnego stosunku 
do używek i substancji 
odurzających. 

1..Pogadanki na 
godzinach 
wychowawczych 
dotyczące wpływu 
używek i substancji 
odurzających na życie i 
zdrowie młodego 
człowieka. 
2. .Przeprowadzenie 
badań ankietowych nt. 
uzależnień. 
3. Przedstawienie 
wpływu alkoholu, 
tytoniu i napojów 
energetyzujących na 
zdrowie człowieka. 
4. Wpływ narkotyków i 
dopalaczy na zdrowie i 
funkcjonowanie 
człowieka. 
5. Akcje: Dzień bez 
Papierosa, alkoholu, 
itd. 
6. Organizowanie 
spotkań, prelekcji ze 
specjalistami. 
7. Indywidualne 
konsultacje 
psychologiczne. 

 
1. Znajomość 
stopnia problemu 
uzależnień wśród 
młodzieży. 
2. Znajomość 
wpływu używek i 
substancji 
odurzających na 
zdrowie człowieka. 
3. Znajomość 
wpływu używek i 
substancji 
odurzających na 
funkcjonowanie 
psychospołeczne i 
emocjonalne 
młodego człowieka. 
4. Znajomość 
uzależnień 
behawioralnych 
oraz wpływu ich na 
życie człowieka. 
5. Umiejętność 
szukania pomocy w 
sytuacjach 
uzależnienia. 
6. Znajomość 
prawnych 
konsekwencji 
nadmiernego 
spożywania 
alkoholu i 
posiadania 
narkotyków. 
7. Znajomość 
numeru telefonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
psycholog 
pedagog 
wychowawcy, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii oraz 
wychowania 
fizycznego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
wg 
potrzeb 

2. Uświadomienie 
skutków uzależnień od 
gier komputerowych, 
telewizji, Internetu, 
telefonu komórkowego, 
pornografii. 

 
Projekcja filmów 
psychoedukacyjnych 
oraz dyskusje na 
godzinach 
wychowawczych. 

3. Ukazywanie 
negatywnego wpływu 
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reklam i środków 
masowego przekazu na 
zachowania młodych 
ludzi. 

zaufania dla osób z 
problemem 
uzależnienia. 

4. Ukazywanie skutków 
kreowanego przez mass 
media stereotypu piękna 
- bigoreksja, anoreksja, 
bulimia. 

 

OBSZAR V   - ZACHOWANIA AGRESYWNE I PRZEMOC 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kształcenie 
umiejętności 
radzenia sobie  
z agresją 

 
1.Zapoznanie z 
prawnymi 
aspektami 
zachowań 
agresywnych. 
 

1.Przeprowadzenie 
badań ankietowych 
nt. zachowań 
agresywnych na 
terenie szkoły. 
2.Zajęcia 
psychoedukacyjne. 
3. Zabawy 
integrujące, 
warsztaty dotyczące 
wyrażania emocji, 
uświadamiania 
własnych trudności 
oraz określenia 
środków zaradczych. 
4. Projekcja filmów 
psychoedukacyjnych. 
5. Spotkania  
z przedstawicielami 
policji dotyczące 
odpowiedzialności 
nieletnich za czyny 
karalne. 

1. Znajomość czynów 
karalnych oraz konsekwencji 
prawnych. 
2. Znajomość służb 
pomocowych oraz numerów 
ratunkowych. 
3. Znajomość stopnia 
rozpowszechnienia zjawiska 
agresji wśród młodzieży. 
4. Znajomość pojęcia agresji, 
jej przyczyn i skutków. 
5. Umiejętność zastąpienia 
agresji. 
6. Umiejętność 
rozładowywania napięcia 
emocjonalnego w sposób 
konstruktywny. 
7. Znajomość pojęcia 
cyberprzemocy.  
8. Umiejętność reagowania 
w sytuacji zachowań 
przemocy w sieci. 

wychowawcy, 
psycholog 
pedagog 

cały 
rok 

2. Psychologiczne 
aspekty zachowań 
agresywnych. 
3. Sposoby 
zastępowania 
agresji. 
4. Uczenie 
sposobów 
rozładowywania 
napięć. 
 
5. Sposoby 
reagowania na 
przemoc  
w sieci. 

 

OBSZAR VI - PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zapoznanie z 
zasadami higieny 
osobistej i 
zdrowego żywienia 

1. Pogadanki na 
lekcjach 
wychowawczych 
2. Dyskusje na 
lekcjach biologii. 

1. Znajomość zasad 
zdrowego żywienia. 
2. Znajomość 
objawów, przyczyn, 
skutków oraz metod 
zapobiegania 
chorobom 
wenerycznym i AIDS. 
3. Znajomość 
objawów, przyczyn 
psychologicznych, 
skutków dla zdrowia 
anoreksji i bulimii . 
 4. Znajomość miejsc i 
specjalistów 
udzielających 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Profilaktyka 
chorób. 

1. Zagrożenia 
współczesnego 
świata: choroby 
weneryczne, AIDS. 
2. Zajęcia edukacyjne: 
zaburzenia 
odżywiania: anoreksja 
i bulimia. 
3. Realizacja 
programów 
prozdrowotnych:” 
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Kształtowanie 
postaw 
prozdrowotny
ch 

Profilaktyka 
czerniaka”, 
„Podstępne WZW”, 
„ARS-Jak dbać o 
miłość” 

pomocy w przypadku 
anoreksji i bulimii. 5. 
Znajomość objawów, 
przyczyn, skutków 
oraz metod 
zapobiegania 
boreliozie. 
6. Znajomość 
objawów, przyczyn, 
skutków oraz metod 
zapobiegania 
chorobom 
nowotworowym. 
7. Zwiększenie 
aktywności fizycznej 
jako metody 
wypoczynku. 
8. Zwiększenie 
świadomości 
ekologicznej. 
9. Zaangażowanie w 
promocję życia 
ekologicznego. 

 
 
pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
nauczyciela 
biologii, geografii 
i wychowania 
fizycznego, 
pielęgniarka 
szkolna 

 
 
 
cały rok 
wg 
potrzeb 3. Sposoby 

organizacji czasu 
wolnego i 
uświadomienie 
znaczenia czynnego 
wypoczynku 

1.Pogadanki na 
zajęciach lekcyjnych. 
2. Wędrówki piesze, 
rajdy rowerowe, 
wycieczki, gry 
 i zabawy ruchowe. 

 
 
 
4. Kształtowanie 
postaw związanych 
z ochroną 
środowiska. 

 
1.Udział w akcji 
„Sprzątanie Świata”. 
2. Wycieczka 
edukacyjna 

 

OBSZAR VII -   NAUKA 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabywanie 
umiejętności 
efektywnego 
uczenia się 

1. Zwiększenie 
skuteczności uczenia 
się 

1.Techniki szybkiego 
uczenia się 
2. „Jak się uczyć, by 
osiągnąć sukces”-
organizacja w klasach 
pierwszych  pogadanek 
z młodzieżą 
3.. Pomoc 
psychologiczna: 
sposoby radzenia sobie 
z trudnymi emocjami, 
sytuacjami 
traumatycznymi, 
wzmacnianie poczucia 
własnej wartości). 
4. Prowadzenie 
różnorodnych form 
zajęć z dziećmi 
mającymi deficyty 
rozwojowe. 

1. Zwiększenie 
motywacji do 
nauki. 
2. Znajomość osób 
wspierających 
zdobywanie wiedzy 
i radzenie sobie z 
trudnościami. 
3. Znajomość i 
umiejętność 
zastosowania w 
praktyce 
konstruktywnych 
sposobów radzenia 
sobie ze stresem. 
4. Świadomość 
mocnych stron, 
zdolności i 
predyspozycji 
zawodowych. 

 
 
pedagog 
psycholog 
wszyscy 
nauczyciele 
doradca 
zawodowy 

 
 
 
cały rok 
 

2. Podnoszenie 
motywacji do 
zdobywania wiedzy. 
 
3. Minimalizacja 
stresu w celu 
zwiększenia 
efektywności uczenia 
się. 
 
 
 
4. Praca 
indywidualna z 
uczniem. 

OBSZAR VIII   -  WAGARY 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 

1. Współpraca z 
policją, kuratorami 
sądowymi, sądem 
rodzinnym w celu 

Informowanie 
zaangażowanych we 
współpracę instytucji  o 
podejrzeniu łamaniu 
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Kształtowanie 
pozytywnej 
postawy 
wobec 
obowiązku 
szkolnego 

eliminacji absencji 
szkolnej. 

prawa przez uczniów.  
 
 
1. Uczeń potrafi 
zwrócić się o 
pomoc. 
 
2. Znajomość 
Statutu Szkoły 
oraz procedur 
postępowania w 
sytuacji niskiej 
frekwencji. 
 
3. Znajomość 
skutków 
wagarowania. 
 
4. Branie 
odpowiedzialno
ści za własne 
postępowanie. 
  
5. Znajomość 
zadań i celów 
działania 
organizacji 
szkolnych. 
 
6. Czynny udział 
w życiu szkoły. 
 
7. Świadomość 
stałej 
współpracy z 
rodzicami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyrektor, 
wychowawcy, 
psycholog, 
pedagog, 
nauczyciele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Praca z młodzieżą. 

1.Stałe monitorowanie 
frekwencji uczniów na 
lekcjach. 
2. Pomoc psychologiczna: 
rozmowy indywidualne z 
uczniami mające na celu 
zwiększenie motywacji do 
nauki, pomoc w trudnej 
sytuacji, kształtowanie 
odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje 
3.Propozycja zawierania 
kontraktów z uczniami o 
niskiej frekwencji w 
obecności 
pedagoga/psychologa 
4.Angażowanie młodzieży 
do udziału w 
przedsięwzięciach 
szkolnych (wolontariat, SU, 
zajęcia sportowe, 
konkursy, koła 
zainteresowań). 
5.Zapoznanie uczniów ze 
Statutem Szkoły. 

 
 
 
 
 
 
3. Stała współpraca z 
rodzicami. 

1.Pomoc psychologiczna: 
wskazanie sposobów 
motywowania dziecka do 
systematycznego 
uczęszczania do szkoły i 
aktywnego udziału na 
lekcjach. 
2.Zapoznanie z 
konsekwencjami 
wynikającymi z absencji 
(zaległości w nauce, 
mniejsze szanse dalszej 
edukacji, itp.). 
3. Poinformowanie 
rodziców o 
konsekwencjach prawnych 
wynikających z niskiej 
frekwencji ich dzieci. 
Informowanie na bieżąco 
rodziców o nieobecności 
dziecka w szkole. 

 

OBSZAR IX - PRACA Z ORGANIZACJAMI SZKOLNYMI 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 

1. Współdziałanie w 
grupie. 

1.Samopomoc 
koleżeńska dla 
młodzieży mającej 
problemy w nauce. 

1.Zwiększenie 
umiejętności 
współpracy w 
grupie. 
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Kształtowanie 
umiejętności 
współpracy i 
angażowania się 
w działalność 
społeczności 
szkolnej 

2. Działanie Szkolnego 
Koła Wolontariatu. 
3.Turniej klas 
pierwszych, wycieczek, 
ognisk. 
4.Pomoc materialna i 
rzeczowa dla 
potrzebujących. 
 

 
2. Integracja i 
lepsze poznanie 
środowiska 
szkolnego. 
 
 3. Pomoc uczniom 
z trudnościami w 
nauce. 
 
4. Alternatywny 
sposób spędzania 
czasu wolnego. 
 
 5. Efektywny i 
aktywny udział w 
życiu szkoły. 

samorząd 
uczniowski, 
wychowawcy, 
psycholog 
wszyscy 
nauczyciele 

 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 

2. Dostrzeganie 
pozytywnych 
wzorców 
organizowanie 
integracyjnych zabaw 
szkolnych. 

1.Prezentowanie 
własnych 
zainteresowań i 
talentów. 
2.Stwarzanie sytuacji 
do prezentowania cały 
rok swojego hobby i 
nietypowych 
umiejętności. 

 

OBSZAR X  - WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowanie 
stałej i 
prawidłowej 
współpracy 
szkoły z 
rodzicami 

1. Integrowanie 
wychowawczych 
działań szkoły i 
rodziny. 

Zebrania z rodzicami. 
 
 

 
1. Aktywny udział 
rodziców w życiu 
szkoły. 
 
 2. Czynny udział w 
zebraniach 
szkolnych. 
 
3. Znajomość 
specyfiki 
funkcjonowania w 
wieku dorastania. 
 
4. Znajomość  
instytucji 
pomocowych 
(kontakty, numery 
telefonów) 
 
5. Znajomość 
środowiska 
rodzinnego i 
lokalnego 
uczniów. 
 
 6. Umiejętne 
wspieranie 
uczniów z rodzin 
dysfunkcyjnych. 
 
 
7. Znajomość 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyrektor, 
wychowawcy, 
psycholog, 
pedagog, 
doradca 
zawodowy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wg 
potrzeb 

 
 
2. Pomoc rodzinie w 
sytuacjach losowych, 
problemach 
materialnych i 
społecznych. 

Konsultacje 
indywidualne dla 
rodziców. 
 
Współpraca z 
instytucjami 
wspierającymi rodzinę 
– GOPS,  MOPS, 
Policja, Sąd Rodzinny 

 
 
 
 
 
 
 
3. Ochrona praw 
dziecka w sytuacjach 
niewydolności 
rodziny. 

 
Współpraca z poradnią 
psychologiczno – 
pedagogiczną, 
Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie 
Wskazywanie dróg 
uzyskiwania pomocy w 
sytuacjach 
dysfunkcyjności 
środowiska 
rodzinnego. 

4. Zapobieganie 
niepowodzeniom 
szkolnym poprzez 
wykrywanie 
trudności w nauce i 
problemów 
wychowawczych. 

Poradnictwo dla 
rodziców w sprawie 
metod postępowania z 
uczniem mającym 
trudności w nauce, 
funkcjonowaniu 
psychospołecznym i 
emocjonalnym. 
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 Psychoedukacja ze 
strony specjalistów dla 
rodziców. (w zależności 
od potrzeb 
 

zasad 
efektywnego 
wspierania dziecka 
w procesie 
kształcenia się i 
wyboru przyszłej 
ścieżki zawodowej. 

Spotkanie z doradcą 
edukacyjno-
zawodowym nt. 
„Młodzi na dzisiejszym 
rynku pracy” 

 
 
 

EWALUACJA PROGRAMU 

Ewaluacja programu odbywa się przy pomocy następujących narzędzi badawczych: 
 ankieta dla rodziców i uczniów dotycząca aktualnych zagrożeń oraz oczekiwanych przez nich działań 

szkoły 
 obserwacja zachowań uczniów 
 wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

Uzyskane w ten sposób informacje są opracowywane i interpretowane przez Zespół ds. Profilaktyki i Wychowania, 
który sporządza i przedstawia Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wyniki ewaluacji stanowiące podstawę do 
dokonania korekty Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. 
 

TRYB ZATWIERDZENIA 
PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera jest 

dokumentem otwartym. Jego treść może ulegać zmianom i modyfikacjom wraz z przekształcającą się 
rzeczywistością wychowawczą szkoły. Zapisy programu formułują ogólne założenia i oczekiwania dotyczące 
pożądanych efektów wychowania i profilaktyki. 

 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny  Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 zatwierdzają: 
Przewodniczący RP                          Przewodniczący RR                         Przewodniczący SU 

 

 


