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I. Podstawa prawna 

 
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.   

2. Konwencja o Prawach Dziecka.  

3.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku wraz                                           

z późniejszymi zmianami.  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (§ 2, ust. 1, pkt. 1).   

5.Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania                             

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015r. w sprawie zakresu   

 i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii. 

     7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2003r.    

 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej                                                

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

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

alkoholizmowi. 

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

10. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 

 

II. Wstęp 

 

Wychowanie to uświadomienie uczniowi jego zdolności i pokierowanie nim tak, aby 

wybrał dla siebie najodpowiedniejszą i zgodną z wybranym przez niego systemem wartości  

drogę dalszego rozwoju i żeby stał się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.  

Profilaktyka zaś to proces mający na celu ochronę dziecka – ucznia – wychowanka 

przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub 

niszczących rozwój psychiczny i fizyczny młodego człowieka. 

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma zadanie wspomagać wychowanków  

w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie 
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deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać 

zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie w 

trudnych sytuacjach. 

Podstawa programowa mówi, że ,,edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji 

przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania...”. 

Tak więc nauczanie, kształcenie umiejętności, wychowanie i profilaktyka są 

wymiarami pracy każdego nauczyciela, a zadania z nich wynikające powinny się wzajemnie 

uzupełniać i równoważyć. Oznacza to, że wychowanie jest zadaniem realizowanym przez 

szkołę na równi z przekazywaniem wiedzy czy kształceniem umiejętności oraz działaniami 

profilaktycznymi. 

Wychowanie i profilaktyka w szkole są procesami zachodzącymi w relacji 

wychowawca – wychowanek: 

a) działania związane z opieką, ochroną, dostrzeganiem i rozumieniem aktualnych problemów 

wychowania oraz reagowaniem na nie, 

b) działania związane z kształceniem postaw wobec innych ludzi, samego siebie oraz 

wartości. 

Oba te obszary działania muszą się ze sobą łączyć, ponieważ młodzi ludzie potrzebują opieki 

dorosłych, ochrony przed zagrożeniami, zrozumienia, wsparcia, ale i wskazówek, wzorców, 

reguł postępowania w odkrywaniu świata. 

Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie jest szkołą bezpieczną. Uczniowie będą osiągać w 

niej satysfakcjonujący poziom rozwoju. Do tego celu dojdziemy krok po kroku, wspierając 

się wzajemnie.  

W naszej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za siebie i innych, konsekwencją 

 w działaniu z zachowaniem wzajemnego szacunku i zrozumienia. Tworzymy dobry zespół 

ciągle doskonalący się, otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

Wychowanie młodzieży należy w głównej mierze do rodziców, szkoła wspiera ich 

działania. W szkole na wychowanie mają wpływ wszyscy i to w każdym momencie: koledzy, 

nauczyciele, sekretarka, woźna. 

Uznajemy, że każdy uczeń jest osobą jedyną i niepowtarzalną, posiadającą prawo do 

harmonijnego i wszechstronnego rozwoju osobowego i intelektualnego. Dążymy także do 

tego, by nasi absolwenci czuli się obywatelami Polski, Europy i Świata mocno 

zakorzenionymi w tradycji i kulturze regionalnej. 

Nasi wychowankowie to młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Dysponują pewnymi 

uzdolnieniami i umiejętnościami umożliwiającymi im ukończenie szkoły lub kontynuację 

drogi edukacyjnej: 
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a) zgłaszają chęć nauki, gdyż akceptują program wychowawczy, profilaktyki i dydaktyczny 

szkoły, 

b) przeżywają trudności dostosowawcze i wymagają w związku z tym specyficznego 

postępowania wychowawczego, 

c) mają silną potrzebę samostanowienia i określenia własnej tożsamości, co przyczynia się do 

rozmaitych trudności. 

Działania profilaktyczne Zespołu Szkół Nr 1 to plan specyficznych oddziaływań 

wychowawczych, nastawionych na przeciwdziałanie zagrożeniom występującym                    

w środowisku. Istotnym problemem są rozmowy z uczniami na zawsze aktualne tematy 

związane z różnymi rodzajami uzależnień, ich przyczynami i skutkami oraz przygotowanie do 

odpowiedniego zachowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (również obronę przed 

zachowaniami agresywnymi). 

Szkoła jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania 

interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej. Jest też miejscem działalności 

zadaniowej uczniów, a więc ujawnia lub wręcz wyzwala trudności młodzieży związane           

z przyjmowaniem odpowiedzialności za własne życie. 

 

III. Założenia programu 

 

1. Program wychowawczy i profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie jest 

współtworzony przez wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

dyrektora oraz wszystkich nauczycieli. 

2. Za realizację programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, wychowawcy, rodzice             

i uczniowie. 

3. Szkoła wspiera rozwój każdego ucznia, jego sfery intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, 

zgodnie z jego możliwościami. 

4. Odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka ponoszą przede wszystkim rodzice, 

szkoła pełni rolę podrzędną, wspomagającą pracę wychowawczą rodziców. 

5. W realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych dążymy do jednolitości 

oddziaływań rodziców i szkoły. 

6. Szkoła wychowuje do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania zadań w życiu 

publicznym i społecznym. 

7. Wszyscy nauczyciele są wychowawcami, wychowują swoją osobowością i zachowaniem. 
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IV. Zadania ogólne szkoły 

 

1. Działalność wychowawcza 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

a) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy                         

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia                                           

i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

b) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

c) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych, 

d) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

a) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania 

postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

b) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych                  

z najważniejszych wartości w życiu, 

c) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz 

społecznością lokalną, 

d) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a 

także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi          

z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,  doskonalenie umiejętności nauczycieli 

i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami 

oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub 

wychowanków, 

e) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców 

lub opiekunów, 
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f) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność 

podmiotów, 

g) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

2. Działalność edukacyjna 

Działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli  

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

a) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków i substancji, a także suplementów diet i leków  

w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

b) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów                 

i wychowanków, 

c) kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych,                                      

w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 

d) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków                    

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

e) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli                                

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków                

i substancji oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

f) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków i substancji, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 

 

3. Działalność informacyjna 

Działalność informacyjna w szkole i placówce polega na dostarczaniu rzetelnych                

i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych 

odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem 

środków i substancji skierowanych do uczniów i wychowanków  oraz ich rodziców lub 

opiekunów, a także nauczycieli  i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub 

placówki. 
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 Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

a) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych                  

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przyjmowaniu środków i substancji, 

b) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów                                

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków   i substancji 

zmieniających nastrój, 

c) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej 

„ustawą”, 

d) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów                            

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

4. Działalność profilaktyczna 

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

a) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów                                

i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, 

których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych, niezależnie od poziomu ryzyka 

używania przez nich środków i substancji, 

b) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze 

względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są  

w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych, 

c) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których 

rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych 

zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 

Działania profilaktyczne w szkołach i placówkach w ramach działalności obejmują  

w szczególności: 

a) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 
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indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych 

w ramach systemu rekomendacji, 

b) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,                          

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej, 

c) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez 

uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 

ryzykownych, 

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 

zachowań ryzykownych, 

e) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ustawy    

o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania przyjmowania środków i substancji. 

 

W szkole uczniowie winni kształcić swoje umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, 

aby w ten sposób lepiej przygotowali się do pracy w warunkach współczesnego świata. 

Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 

1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej 

odpowiedzialności. 

2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i uwzględniania poglądów innych. 

3. Przygotowania do właściwego rozpoznawania oraz kontrolowania własnych emocji  

w sytuacjach życiowych. 

4. Poprawnego posługiwania się językiem ojczystym; przygotowanie do publicznych 

wystąpień. 

5. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi 

międzyludzkich; podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji i skutecznego 

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm. 

6. Rozwiązywania problemów w sposób twórczy. 

7. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

8. Uświadomienia potrzeby aktualizacji wiedzy i korzystania z nowoczesnych sposobów 

informacji. 

9. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  

i nawyków. 
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10. Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 

11. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów         

      i problemów społecznych we własnych środowiskach. 

 

 

V. Cele pracy wychowawczej. 

 

Podstawowym założeniem pracy wychowawczej jest wszechstronny rozwój 

intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. Fundamentalnym celem wychowania jest 

internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalenie w 

świadomości wychowanka, by autentycznie się z nimi utożsamiał, rozumiał je                 

i przyjmował wszystkie konsekwencje wynikające z ich respektowania bądź 

nierespektowania. 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierając w tym zakresie obowiązki 

rodziców winni zmierzać do tego, aby powierzeni im uczniowie: 

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym. 

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwania prawdy, 

dobra i piękna w świecie. 

3. Mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych jak  

i całej edukacji na danym etapie. 

4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno 

indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego           

z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie   i za innych, wolność własną z wolnością 

innych. 

5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych, wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie. 

6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych. 

7. Przygotowywali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

 i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 

8. Posiadali umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli działać na 

rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów. 
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VI. Cele programu profilaktyki. 

 

  Ważnym elementem pracy szkoły jest profilaktyka, gdyż młody człowiek, któremu 

brakuje doświadczenia ma często kłopoty z zaistnieniem we współczesnym świecie. 

Nierzadko też wybiera drogę, która prowadzi do rozczarowań, staje się przyczyną uzależnień 

lub nawet tragedii. Podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada m.in. że nauczyciele 

w swojej pracy, wspierając młodzież winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym                     

i duchowym), 

b) poszukiwali i dążyli do osiągnięcia celów życiowych i wartości wyższych, które 

pomogą określić ich własne miejsce w świecie, 

c) przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów           

 i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 

Są to zadania ambitne na miarę nowego wieku. Na pewno realizacja ich będzie wymagała 

długotrwałego działania, zgodnie z jednym z haseł reformy – każdy nauczyciel wychowawcą. 

Rola wychowawcy w tym zakresie jest ogromna. Kontakt z klasą jest jednym z niezbędnych 

warunków rzeczywistej realizacji szeroko pojętego systemu wychowawczego, natomiast 

realizacja zadań profilaktycznych spoczywa zarówno na szkole jak i na rodzicach 

wspieranych przez właściwe instytucje. 

Aby to osiągnąć, konieczne jest propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie 

wśród młodzieży modelu życia i spędzania wolnego czasu bez używek, systematyczna praca 

zmierzająca do polepszenia więzi nastolatków z rodzicami poprzez pomoc udzieloną 

rodzicom i bezpośrednie oddziaływanie na młodzież zarówno w procesie dydaktycznym, jak i 

wychowawczym. 

Dlatego program profilaktyki ma stanowić konkretną pomoc dla uczniów ZS Nr 1 i ich 

rodziców. 

 

Cele programu profilaktyki: 

a) tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole, 

b) ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole, 

c) poznanie się i budowanie wzajemnego zaufania, 

d) wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

e) nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych, 

f) wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, 
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g) propagowanie zdrowego stylu życia, 

h) projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej, 

i) rozpoznawanie w sobie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie w nim, 

j) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych 

sytuacjach, 

k) przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia, 

l) wskazywanie na szkodliwość używek oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia, 

m) wskazywanie wartościowych rozrywek, 

n) budowanie więzi ze szkołą, 

o) informowanie rodziców, co mogą zrobić, aby zapobiegać uzależnieniom swoich dzieci, 

p) zwrócenie uwagi rodziców na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku 

uzależnień oraz inspiracja do lektury wartościowych pozycji traktującej o tej problematyce. 

W realizacji programu profilaktycznego zadaniem szkoły będzie stworzenie 

środowiska szkolnego przyjaznego uczniowi, z atmosferą ciepła, życzliwości, zrozumienia   

  i tolerancji. 

Dzięki temu nasza szkoła będzie miejscem, w którym młodzież poczuje się 

bezpiecznie, będzie chętnie do niej uczęszczała i coraz aktywniej uczestniczyła w jej życiu. 

 

VII. Plan działań profilaktycznych 

 

ZADANIA 
SPOSOBY 

REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNI 

 

TERMIN  

 

 

Poznanie systemu 

rodzinnego i środowiska, 

w którym przebywa 

uczeń  

 

-Ankieta diagnozująca 

-Sporządzenie listy 

uczniów  

wymagających pomocy 

-Rozmowy z uczniami 

-Rozmowy z rodzicami 

-Wywiady 

środowiskowe 

-Współpraca z OPS  

 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy klas  

 

IX- X  

 

 

 

 

Budowanie pozytywnych 

relacji koleżeńskich, 

zapobieganie agresji, 

mobbingowi, itp. 

 

-Spotkanie klas 

pierwszych z  

pedagogiem  

-Zajęcia integrujące w 

klasie    

-Wycieczki  

  

 

 

Wychowawca  

 

Pedagog szkolny  

 

 

Zgodnie  

z planem 

wychowawczym i  

programem imprez 

szkolnych  
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Zapoznanie uczniów  

z zasadami dobrego 

zachowania i 

kulturalnego odnoszenia 

się do siebie oraz 

eliminowanie  

wulgaryzmów i 

dewastacji mienia. 

 

-Ustalenie zasad 

zachowania ucznia  

-Zajęcia edukacyjno- 

informacyjne w ramach 

godzin 

wychowawczych  

-Współpraca z 

samorządem 

uczniowskim 

 

 

Wychowawca  

 

Pedagog szkolny  

 

  

 

 

Według planu  

 

 

 

 

Dbałość o wysoką 

frekwencję i dyscyplinę  

 

-Sprawdzanie 

nieobecności na każdej 

lekcji 

-Rozliczenie 

opuszczonych godzin 

lekcyjnych  

-Prowadzenie 

ciekawych lekcji 

metodami 

aktywizującymi  

-Spotkania 

informacyjne  

z rodzicami i sposoby 

kontaktów 

-Punktualne zaczynanie  

i kończenie lekcji  

 

 

 

Wszyscy nauczyciele  

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

Zgodnie z planem 

wywiadówek oraz 

w razie potrzeby  

 

 

 

Zapobieganie 

podejmowania przez  

młodzież zachowań 

ryzykownych 

 

Typu: palenie tytoniu  

 

  

-Filmy edukacyjne 

-Wykonanie gazetki 

tematycznej  

 

 

Pedagog szkolny 

 

Wychowawca  

 

 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego  

 

 

Zapobieganie 

podejmowania przez  

młodzież zachowań 

ryzykownych 

 

Typu: używanie 

alkoholu  
 

 

-Realizacja tematyki 

antyalkoholowej na 

godzinach  

wychowawczych  

-Sukcesywne wdrażanie 

profesjonalnych 

programów 

profilaktycznych  

-Zajęcia z asertywności 

-Filmy edukacyjne   

-Procedury 

postępowania  

 

Wychowawcy  

 

Pedagog szkolny  

 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego  
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Zapobieganie 

podejmowania przez  

młodzież zachowań 

ryzykownych 

 

Typu: używanie 

środków  

psychoaktywnych  
 

  

-Filmy edukacyjne  

  

 - Programy 

profilaktyczne 

-Zapoznanie rodziców z 

możliwościami leczenia 

młodzieży  

-Postępowanie według 

procedury  

 

 

Pedagog szkolny  

Wychowawcy  

  

 

 

W ciągu całego 

roku  

 

 

 

 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia (bulimia, 

anoreksja, zdrowe 

żywienie, higiena i inne) 

 

-Zajęcia integracyjne  

-Zajęcia pozalekcyjne 

wycieczki, rajdy  

-Turnieje 

miedzyklasowe  

-Promowanie zajęć 

sportowych 

-Koła zainteresowań 

-Zapewnienie 

możliwości 

alternatywnych form 

spędzania czasu 

wolnego  

 

 

Wychowawca klasy  

nauczyciele WF, 

Biologii i inni 

 

 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego  

 

 

Propagowanie zasad 

dobrego 

zachowania w Internecie 

- Przeprowadzenie 

lekcji poświęconej 

etykiecie 

Przez wychowawców  

i nauczycieli 

informatyki, 

prezentacje 

multimedialne 

- Zapoznanie uczniów  

z prawidłowymi 

reakcjami na konkretne 

zagrożenia pojawiające 

się w sieci 

(cyberprzemoc, 

kradzież cudzej 

własności 

intelektualnej, 

pedofilia, 

przestępstwa i inne) 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

informatyki 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

Poszanowanie i 

tolerancja dla 

odmienności kultur,  

zachowań i różnic 

miedzy ludźmi  

 

 

-Angażowanie 

niepełnosprawnych 

kolegów  

w życie szkoły  

-Pogadanki  

-Filmy edukacyjne  

-Akcja plakatowa 

 

Wychowawca klas  

 

Pedagog szkolny  

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 
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Współpraca z rodzicami  

 

-Zapoznanie rodziców  

z programem 

profilaktyki  

- Informowanie o 

dostępnych formach 

pomocy  

-Wymiana informacji 

-Wspólne 

organizowanie imprez 

szkolnych  

-Pedagogizacja 

rodziców  

-Zaangażowanie 

rodziców  

w poszukiwaniu 

konstruktywnych 

rozwiązań i środków 

zaradczych 

 

 

Pedagog szkolny  

 

Wychowawcy  

 

 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego  

 

 

Współdziałanie 

wszystkich pracowników 

szkoły i rodziców w 

zakresie wychowania, 

profilaktyki  

 

-Spotkania  

z przedstawicielami 

Rady Rodziców  

-Indywidualne 

konsultacje  

-Wzajemna wymiana  

informacji  

 

Dyrektor szkoły  

Wychowawca klasy  

 

Pedagog szkolny  

 

 

Wg potrzeb  

 

 

Szkolenie się nauczycieli  

i pracowników w 

zakresie profilaktyki 

zagrożeń oraz 

umiejętności 

wychowawczych  

 

-Konferencje  

-Warsztaty  

- Szkolenia  

 

 

Pracownicy szkoły  

 

 

Wg potrzeb  

 

 

 

VIII. Cele operacyjne (kryteria sukcesu). 

 

Zadaniem szkoły jest wychowanie, osiąganie sukcesu w nauczaniu, rozwijaniu 

umiejętności i kształtowaniu postaw. 

Cele operacyjne służą osiąganiu sukcesu w wychowaniu: 

1. Prawdomówność 

Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny: 

a) zawsze mówimy prawdę (nawet w sytuacjach dla siebie niekorzystnych), 

b) pogadanki w klasach, quizy i zabawy, 

c) konkursy, 

d) spotkania towarzyskie, 

e) zajęcia dydaktyczne. 



 16 

 

2. Szacunek dla siebie i innych 

Poszanowanie godności osobistej, nietykalności cielesnej i wyrabianie szacunku dla innych: 

a) nie spóźniamy się na lekcje, 

b) odnosimy się do siebie z szacunkiem (zrozumienie, życzliwość), 

c) nie skarżymy, 

d) nie używamy wulgaryzmów, 

e) nie przezywamy się, 

f) analiza własnego zachowania, 

g) ankiety, rozmowy. 

 

3. Tolerancja 

Kształtowanie pozytywnych postaw i tolerancji wobec różnych poglądów i osób innych, 

niepełnosprawnych, chorych, słabszych: 

a) odnosimy się z szacunkiem do sprawnych inaczej, ludzi starszych, chorych, młodszych, 

osób o odmiennych poglądach, 

b) nie wyśmiewamy się z ludzi innych niż my, 

c) obchody imienin i urodzin kolegów z klasy, 

d) systematyczna praca w samorządzie klasowym i szkolnym, 

e) współzawodnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych, 

f) zaangażowanie w akcje charytatywne. 

 

4. Szacunek dla pracy własnej i innych. 

Wyrabianie szacunku dla pracy własnej i innych. Troska o estetykę klaso – pracowni i szkoły: 

a) dbamy o porządek, nie zaśmiecamy miejsc, w których przebywamy, 

b) porządkujemy salę lekcyjną po zakończeniu zajęć, 

c) zagospodarowanie klaso – pracowni, 

d) opieka nad gazetkami tematycznymi, 

e) wykonywanie obowiązków dyżurnych, 

f) dbanie o czystość w toaletach, na korytarzach, boisku i wokół szkoły. 
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5. Kultura osobista 

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, umiejętności współżycia w grupie 

społecznej i rodzinie zgodnie z obowiązującymi normami i regułami:  

a) pamiętamy o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam, 

b) osobę dorosłą wchodząca do klasy witamy wstając z miejsc, 

c) pamiętamy o witaniu i żegnaniu się z innymi. 

 

6. Poszanowanie życia i dbałość o zdrowie 

Kształtowanie nawyków zdrowego, aktywnego trybu życia i wypoczynku. Nabywanie 

umiejętności życia w zgodzie z przyrodą: 

a) przestrzegamy zasad higieny osobistej i higieny pracy umysłowej, 

b) dbamy o swój wygląd zewnętrzny, 

c) korzystamy z łazienki zgodnie z przeznaczeniem, 

d) zdrowo się odżywiamy, odpowiednio ubieramy, 

e) aktywnie uczestniczymy w zajęciach sportowych organizowanych w szkole, 

f) pogadanki w klasie, BHP w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach, w czasie przerw 

świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich, w drodze do i ze szkoły, 

g) spotkania ze szkolną pielęgniarką, lekarzem, 

h) przestrzeganie terminów szczepień ochronnych, 

i) organizowanie zajęć sportowych. 

 

7. Nieuleganie nałogom 

Wskazywanie ujemnych skutków nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki). Działania 

profilaktyczne zapobiegające nałogom: 

a) nieuleganie nałogom, 

b) uczestniczenie w programach profilaktycznych, 

c) spotkania z pedagogiem szkolnym, 

d) ankiety, 

e) uczestnictwo w małych formach teatralnych. 

 

8. Poszanowanie mienia własnego, cudzego i społecznego 

Uwrażliwienie na dobro własne i wspólne. Dbamy o rzeczy własne i innych: 

a) zmieniamy obuwie na lekcjach wychowania fizycznego, 

b) kurtki i nakrycia głowy zostawiamy w szatni, 

c) nie niszczymy pomieszczeń i przedmiotów, z których korzystamy, wyrządząną szkodę 

naprawiamy, odpowiadamy finansowo za zniszczone mienie, 
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d) widząc przejaw niszczenia mienia, mamy obowiązek zgłosić osobie dorosłej,  

e) dbałość o warsztat pracy ucznia i sprzęt szkolny, 

f) zaangażowanie w prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

 

9. Nieprzywłaszczanie cudzej własności. 

Wpajanie zasad uczciwości i szacunki dla cudzej własności: 

a) nie przywłaszczamy sobie czyjejś własności, 

b) znaleziona rzecz oddajemy właścicielowi lub pracownikowi szkoły, 

c) pożyczoną rzecz oddajemy, 

d) pogadanki w klasie, 

e) projekcja filmów. 

 

10. Umiejętność funkcjonowania w grupie. 

Nabywanie umiejętności współżycia w grupie społecznej, rozwiązywania konfliktów             

w różnych sytuacjach. Uczenie radzenia sobie z własnymi emocjami: 

a) stosujemy zasadę: jeden mówi, inni słuchają, 

b) rozmawiamy ze sobą – nie krzyczymy, 

c) pomagamy sobie wzajemnie w różnych sytuacjach (słabszym kolegom w nauce, 

odwiedzamy nieobecnych z powodu choroby), 

d) unikamy konfliktów, agresywnych zachowań, przemocy, znęcania się, 

e) otaczamy opieką młodszych, słabszych, 

f) gry i zabawy w celu wzajemnego poznania się uczniów i ich integracja, dyskusja na forum 

klasy, ankiety, 

j) wybory do samorządu klasowego, powołanie innych funkcji w klasie, 

k) pomoc kolegom w nauce, wspólne przygotowanie imprez klasowych, organizowanie 

wycieczek, biwaków, innych wyjazdów. 

 

11. Odpowiedzialność. 

Uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Wskazywanie na konsekwencje swojego 

postępowania: 

a) systematycznie przygotowujemy się do zajęć, 

b) nie odpisujemy zadań domowych, nie ściągamy, 

c) ponosimy konsekwencje niewłaściwego postępowania, 

d) rozmowy w klasie, 

e) diagnozowanie uczniów, 

f) czytanie artykułów prasowych. 
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12. Patriotyzm. 

Wyrabianie szacunku dla tradycji szkolnych, regionalnych i państwowych. Rozwijanie 

zainteresowania kulturowymi wartościami regionu. Wpajanie szacunku dla symboli 

narodowych: 

a) znamy swój region, jego historie i kulturę, 

b) aktywnie uczestniczymy w świętach zgodnie z kalendarzem szkolnym, 

c) na uroczystości przychodzimy odświętnie ubrani, 

d) uczestnictwo w uroczystościach religijnych, obrzędowych, 

e) lekcje o tematyce historyczno – patriotycznej, 

f) wycieczki, 

g) konkursy. 

 

13. Rodzina. 

Podkreślanie wartości rodziny, pogłębianie więzi rodzinnych. Wyrabianie postaw otwartości  

i gotowości do poświęceń: 

a) z szacunkiem wypowiadamy się o swojej rodzinie, 

b) szanujemy prace rodziców, pomagamy im w prostych czynnościach domowych, 

c) współuczestniczymy aktywnie w życiu rodziny, 

d) szanujemy tradycje rodzinne, 

e) udział w ważnych uroczystościach rodzinnych. 

 

14. Tworzenie wspólnoty szkolnej. 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej. Prawa i obowiązki ucznia. Budzenie więzi 

wewnątrzszkolnej: 

a) tworzymy wspólnotę szkolną, 

b) znamy normy dobrego zachowania i według nich postępujemy, 

c) wypełniamy obowiązki ucznia, 

d) poznanie i upowszechnianie praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły, 

e) poznanie i przestrzeganie regulaminu szkoły, 

f) udział i zaangażowanie w zajęciach pozalekcyjnych, 

g) powołanie SU oraz opiekuna, 

h) współorganizowanie uroczystości szkolnych, 

i) uczestnictwo w akcjach podejmowanych przez SU. 
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IX. Przewidywany rezultat pracy wychowawczej i profilaktycznej. 

 

1. Sylwetka ucznia i absolwenta. 

 Absolwent w naszej szkole swój system wartości opiera na: miłości, mądrości, 

bezpieczeństwie i poszanowaniu tradycji, powinien: 

a) być przygotowanym do życia w społeczeństwie i rodzinie, 

b) umieć porozumiewać się i współpracować z innymi, 

c) znać i szanować historię, kulturę i tradycję narodową z jego regionalnym bogactwem, 

d) być przygotowanym do samokształcenia i podjęcia dalszej edukacji lub pracy zawodowej, 

e) umieć żyć w atmosferze tolerancji, szacunku i godności dla siebie i drugiego człowieka, 

być kreatywnym, 

f) znać języki obce, umieć posługiwać się nimi i być przygotowanym do życia 

w zintegrowanej Europie, 

g) umieć dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje, 

h) być wrażliwym na piękno przyrody i mieć poczucie odpowiedzialności za stan środowiska 

naturalnego, 

i) umieć posługiwać się nowoczesnymi środkami informatycznymi, łącznie                   

z Internetem. 

 

2. Sylwetka nauczyciela. 

 Nauczyciel w naszej szkole swój system wartości opiera na miłości, mądrości, 

bezpieczeństwie i poszanowaniu tradycji: 

a) wspiera indywidualny rozwój ucznia, 

b) wdraża uczniów do pełnienia różnych ról społecznych, 

c) jest autentyczny i ma poczucie własnej wartości, 

d) wzbudza u uczniów ciekawość świata, 

e) jest kreatywny, 

f) inspiruje do podejmowania samodzielnych, twórczych działań, 

g) motywuje uczniów do samopoznania i udziału we własnym rozwoju, 

h) wspiera uczniów w ich życiowych problemach, 

i) nie unika sytuacji konfliktowych, potrafi je uzewnętrzniać i rozwiązywać, 

j) buduje atmosferę tolerancji, wzajemnego szacunku, oczekuje poszanowania własnej 

godności i szanuje godność innych, 

k) jasno formułuje swoje myśli, precyzyjnie określa swoje oczekiwania, 

l) dba o własny rozwój, 

ł) jest specjalistą w swojej dziedzinie, 
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m) zna i przestrzega obowiązujące w szkole zasady, 

n) organizuje wraz z zespołem klasowym życie kulturalne klasy, szkoły, 

o) swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi, 

p) monitoruje osiągnięcia i niepowodzenia uczniów, aby stosować zróżnicowane metody 

nauczania i wspierania, 

r) podejmuje wspólne działania mające na celu zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń,  

a wzmacnianie pożądanych zachowań, 

s) stosuje szeroki wachlarz nagród i kar ( pochwały, dodatnie punkty z zachowania, dyplomy, 

nagrody, wyjazd na bezpłatną wycieczkę), 

t) pomaga w planowaniu przyszłości dziecka. 

 

X. Praca wychowawcza z klasą.  

 

Szczególną rolę w procesie wychowania odgrywa wychowawca klasowy. Dlatego: 

a) diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków oraz problemy wychowawcze  

i podejmuje działania zmierzające do ich rozwiązania, 

b) utrzymuje systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

działań wychowawczych, 

c) współpracuje z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, 

d) dba o właściwą atmosferę klasy, kierując się zasadą obiektywizmu, 

e) śledzi postępy w nauce swoich wychowanków, 

f) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia i sytuacji na rynku pracy, 

g) prowadzi edukację uczniów i rodziców w zakresie obowiązkowych regulaminów, Statutu 

szkoły, programu szkoły, 

h) własną osobowością wpływa na prawidłową ocenę postaw moralnych, kształtuje pożądane 

cechy charakteru, 

i) pomaga uczniowi odnaleźć sens życia i wytyczać kierunki dalszego rozwoju, 

j) jest konsekwentny w słowach i czynach, umiejętnie stosuje nagrody i kary. 

W procesie wychowania wychowawca klasy realizuje plan wychowawczy klasy 

posługując się następującymi formami: 

a) zajęcia na godzinach z wychowawcą, 

b) wyjazdy i wycieczki klasowe, 

c) imprezy sportowe, szkolne i międzyszkolne, 

d) imprezy klasowe, 

e) udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, 
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f) organizowanie spotkań ze specjalistami zajmującymi się zagadnieniami profilaktyki 

uzależnień. 

 

XI. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawczych.   

 

1. Zapoznanie uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego ze szkołą, jej statutem, 

normami i zasadami, historią i ceremoniałem szkoły oraz przepisami bhp  

i obowiązującymi regulaminami wewnątrzszkolnymi. 

2. Kierowanie procesem rozdziału pomocy materialnej udzielanej wychowankom. 

3. Utrzymywanie kontaktu z wychowawcą Internatu i opiekunem grupy warsztatowej. 

4. Organizowanie samorządnej działalności zespołu uczniowskiego poprzez udział           

w konkursach, olimpiadach. 

5. Organizowanie spotkań z rodzicami – indywidualne, zespołowe co najmniej 3 razy       

w roku. 

6. Śledzenie na bieżąco postępów ucznia na zajęciach, rozpoznawania przyczyn 

nieobecności, usprawiedliwianie. 

7. Śledzenie na bieżąco postępów ucznia z poszczególnych przedmiotów, badanie przyczyny 

niepowodzeń, organizowanie pomocy koleżeńskiej lub zespołów wyrównawczych. 

8. Śledzenie poziomu czytelnictwa swoich wychowanków. 

9. Interesowanie się środowiskiem wychowawczym swoich podopiecznych zwłaszcza 

środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym. 

 

XII. Kształtowanie tradycji i obyczajów szkolnych. 

 

 Ten obszar oddziaływań wychowawczych ściśle związany jest                                               

z kalendarium szkoły. Za organizację imprez odpowiedzialni są nauczyciele wraz z uczniami. 

Przez to kształtujemy postawy więzi z zawodem, z tradycją szkoły, narodową i europejską. 

Kalendarz stałych uroczystości szkolnych stanowi Załącznik Nr 1 do Programu 

wychowawczego i profilaktyki szkoły. 

 

XIII. Zasady współpracy z rodzicami. 

 

Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci, posiadają pierwotne i największe 

prawa do ich wychowywania. Nauczyciele wspierają w procesie wychowawczym, nie 

ponoszą więc całkowitej odpowiedzialności za całokształt dzieła wychowania. 

 Kluczowym pojęciem na określenie relacji rodzica i nauczyciela jest świadomość 

wychowania dziecka w duchu szeroko rozumianej współpracy. 
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W naszej szkole współdziałanie z rodzicami zostało udoskonalone i poszerzone o pewne 

przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie odpowiedzialności rodzica i uświadomienia 

uczniom ich sposobu funkcjonowania w społeczności szkolnej. 

1. W Zespole Szkół Nr 1 działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa zasady tworzenia 

tego organu. 

3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach uczniów. 

4. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkół. 

5. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł, których wydatkowanie określa regulamin. 

6. Rada i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci 

oraz pomocy materialnej uczniom w sytuacji kryzysowej. 

7. Rodzice mają prawo do: 

a) uzyskania informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno – 

wychowawczych w szkole i klasie, 

b) zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów, 

c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, trudności w nauce, 

d) aktualnej oferty edukacyjnej dostosowanej do pełnego rozwoju własnego dziecka i rynku 

pracy, 

e) bieżącej informacji o rozwoju ich dzieci. 

 

XIV. Współpraca z Samorządem Uczniowskim. 

 

 Samorząd Uczniowski jest ważnym elementem wychowania społecznego. Wdrażanie 

uczniów od najmłodszych lat do aktywności na rzecz szkoły i swoich kolegów uczy 

przedsiębiorczości i twórczego podejścia do podejmowania działań. W naszej szkole 

funkcjonuje Samorząd Uczniowski, który włącza się aktywnie w życie szkoły, podejmując 

działalność kulturalną, rozrywkową i sportową zgodnie z potrzebami i możliwościami 

uczniów i szkoły. 

1. Cele wychowawcze SU: 

a) rozwijanie samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za podjęte zadania, 

b) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji, 

c) podejmowanie indywidualnych i grupowych działań na rzecz innych, 
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d) tworzenie silnych więzi między wszystkimi uczniami, 

e) pobudzanie społeczności do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, 

f) współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturowych, turystyczno-

krajoznawczych. 

 

2. Zadania SU: 

a) wybory do SU poprzedzone kampanią wyborczą, 

b) organizacja imprez szkolnych np. dyskoteki szkolne, poczta walentynkowa, andrzejki, 

c) organizacja małej samorządności, 

d) promowanie szkoły poprzez udział w akcjach pozaszkolnych i pomocowych, 

e) współdecydowanie o sprawach porządkowych i sposobie spędzania wolnego czasu, 

f) udział w uroczystościach szkolnych. 

  

XV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami. 

 

 Środowisko ma ogromny wpływ na rozwój osobowości ucznia. Może ono być 

pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych, w przygotowaniu wychowanków 

do dobrych wyborów życiowych. 

Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne i zawodowe nasza szkoła współpracuje 

z następującymi instytucjami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, działającymi na 

terenie miasta oraz powiatu: 

a) jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Ośrodki 

Pomocy Społecznej), 

b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

d) Komenda Powiatowa Policji, 

e) Powiatowy Urząd Pracy, 

f) Placówki doskonalenia nauczycieli, 

g) Podmioty realizujące świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

 h) Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, 

i) Kuratorzy sądowi i społeczni, asystenci rodziny, 

j) inne. 
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XVI. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

Zespół nauczycieli uczących w danej klasie: 

a) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej z uwagi na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 

szczególne uzdolnienia, 

b) określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

c) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji, 

d) dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, 

w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej danej formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielonej w danym roku szkolnym, 

e) na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, dokonuje 

oceny efektywności form psychologiczno – pedagogicznych, 

f) dokonując oceny, określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym 

zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

 

XVII. Ewaluacja. 

 

Ewaluacji podlega realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego w Zespole 

Szkół Nr 1 w Wyszkowie. Celem ewaluacji będzie określenie efektywności działań programu. 

Za monitorowanie ewaluacji odpowiedzialny jest zespół wychowawczy                   

 i profilaktyki, który efekty pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły przedstawia na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej  i posiedzeniach Rady Rodziców.  

Informacje potrzebne do ewaluacji zbierane będą poprzez:  

a) analizę dokumentów klasowych,  

b) obserwację i ocenę zachowania w różnych sytuacjach,  

c) sondaże diagnostyczne (ankiety),  

d) obserwację dokonań uczniów,  

e) wywiad,  

f) sondaże wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.  
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Załącznik Nr 1 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

2. Sprzątanie świata. 

3. Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego.  

4. Koncerty Filharmonii Narodowej. 

5. Dzień Edukacji Narodowej. 

6. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy. 

7. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

8. Wigilia Bożego Narodzenia. 

9. Studniówka. 

10. Tydzień Zawodowca. 

11. Rekolekcje Wielkopostne. 

12. Dzień Przedsiębiorczości. 

13. Spotkanie Wielkopostne. 

14. Powiatowy Salon Edukacyjny. 

15. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych liceum i technikum. 

16. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

17. Egzaminy maturalne. 

18. Święto Szkoły. 

19. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

20. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas promocyjnych i kończących ZSZ. 
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im. Marii Skłodowskiej – Curie  
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