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PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI 

 

 

 

" Wychowanie szkolne to kształtowanie ludzi mądrych,  

znających historię i kulturę własnego kraju, Europy i świata; 

 przygotowanie do życia w demokracji, do tolerancji odmienności poglądów i przekonań,  

do odpowiedzialności za siebie, sprawy kraju i świata, 

 uczenie zastępowania autorytetu typu administracyjnego autorytetem tworzonym przez jakość 

wykonywanej pracy, postawę moralną, pasję zaangażowanego, twórczego życia..." 

 

 



 

2 

 

 

I PROGRAM WYCHOWAWCZY 

WPROWADZENIE 

     Program Wychowawczy jest dokumentem opisującym cele wychowawcze realizowane w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie. Z jego założenia  ma stwarzać w szkole 

warunki dla skutecznego rozwoju zdolności w dojrzały talent. Szczególny nacisk kładzie się na 

zaspokajanie potrzeb osób zdolnych poprzez wspieranie harmonijnego rozwoju we wszystkich 

sferach funkcjonowania: intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Istotą Programu 

Wychowawczego jest postrzeganie roli szkoły jako ważnego czynnika w procesie wspomagania 

rozwoju posiadanego przez uczniów potencjału. 

Szkoła stanowi zintegrowaną, świadomie współdziałającą społeczność. Dyrekcja, nauczyciele, 

pracownicy, uczniowie i ich rodzice dbają o jak najwyższy poziom nauczania, wychowania i 

bezpieczeństwa. Wspólnie troszczą się o wszechstronny rozwój talentów, zainteresowań oraz 

osobowość uczniów, przygotowując ich do podejmowania właściwych wyborów, znajdowania 

swojego miejsca w społeczeństwie, wykorzystywania potencjału intelektualnego w odpowiedzialny 

sposób. 

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:  

               Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie 

został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:  

 Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego (Dz.U.2012, poz. 977); 

 Statut ZSO w Iławie, 

 Programu Profilaktyki, 

 Koncepcji Pracy Szkoły, 

 Polityki bezpieczeństwa internetowego, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. z zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1249) - diagnozy czynników ryzyka – wyniki badań wewnętrznych.  

 CECHY OSOBOWOŚCI NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY: 

Wśród wielu czynników mających wpływ na realizację zadań szkoły jeden odgrywa rolę 

nadrzędną. Jest nim nauczyciel-wychowawca, przewodnik i doradca młodzieży, organizator życia 

szkolnego. To on wybiera metody i środki, on kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym, od 

niego zależą w dużej mierze postawy moralne wychowanków i ich powodzenie w nauce. Jego 

zaangażowanie, poziom wiedzy, doświadczenie metodyczne, osobisty przykład, a także życzliwość w 

stosunkach z młodzieżą i rodzicami decyduje o spełnianiu przez szkołę jej zadań. 
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Funkcję wychowawcy klasy może pełnić jedynie osoba świadoma celów, osoba o dużej 

wiedzy, znająca młodzież, jej potrzeby i możliwości na różnych etapach rozwoju. Musi to być dobry 

organizator, człowiek twórczy i z inicjatywą, cieszący się rzeczywistym autorytetem. Im lepiej zna 

metodykę wychowania, dysponuje bogatszym doświadczeniem, im bardziej jest pomysłowy i 

twórczy, otwarty na cudze pomysły, elastyczny w stosunku do technik uznawanych powszechnie za 

skuteczne, tym bogatszy i wszechstronniejszy jest repertuar sposobów jego oddziaływania na 

uczniów. Nauczyciel, który chce skutecznie organizować wychowanie i nauczanie musi znać swoich 

uczniów, posiadać informacje dotyczące nie tylko ich cech psychicznych, ale i warunków ich życia, 

sytuacji rodzinnej oraz środowiska, które na nich wpływa. 

Istotną rolę w kształtowaniu wzajemnych stosunków na linii nauczyciel - uczeń odgrywają 

godziny do dyspozycji wychowawcy klasy. Są one okazją do przeprowadzenia obserwacji zachowań i 

postaw uczniów. Odpowiedzialnym za wszystkie poczynania związane z realizacją godzin 

wychowawczych i organizatorem wspólnej pracy z uczniami jest wychowawca klasy, ale ze względu 

na fakt, iż godziny te są elementem całego procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły 

odpowiedzialność za ich realizację ponosi również cała rada pedagogiczna. Celów wychowawczych 

szkoły nie może skutecznie realizować pojedynczy nauczyciel, a tylko całe grono pedagogiczne 

wzajemnie wspierające się w tej działalności i koordynujące swoje przedsięwzięcia. Ścisła współpraca 

wychowawcy z nauczycielami innych przedmiotów, z domem rodzinnym ucznia, a także 

utrzymywanie kontaktów z różnymi ogniwami środowiska pozaszkolnego, może ułatwić 

wszechstronną realizację problematyki godzin przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy 

klasowego. 

Nauczyciel, jak każdy inny człowiek ma prawo mylić się i popełniać błędy. Aby błędy te 

eliminować, trzeba je przede wszystkim zauważyć, przemyśleć i znaleźć sposoby ich przezwyciężania. 

Likwidowanie własnych błędów w pracy dydaktyczno-wychowawczej wymaga refleksyjnego stosunku 

do zadań, które chce się zrealizować, samokrytycyzmu i samokontroli oraz pracy nad osobistym 

rozwojem. Nasze własne błędy często dostrzegają inni i dobrze, jeśli zwracają nam na nie uwagę. Nie 

należy tych uwag odrzucać, uznawać je za próby podważania autorytetu, lecz przemyśleć je i 

wyciągnąć z nich wnioski do dalszej pracy. 

Skuteczność działalności wychowawczej nauczyciela zależy w dużej mierze od jego 

wzajemnych stosunków z uczniami, którym należy tworzyć warunki do świadomego i aktywnego 

współuczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Orientacja na upodmiotowienie roli 

ucznia wymaga przemieszczenia głównych akcentów w pracy wychowawcy na wychowanie ucznia 

przy jego własnym, coraz bardziej wzrastającym udziale. Wyraża się to w demokratycznym sposobie 

postępowania wychowawcy w stosunku do uczniów, poważnym podchodzeniu do ich spraw i 

problemów. Traktowaniu uczniów jako współpartnerów, darzeniu ich życzliwością i zaufaniem, 
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akceptowaniu ich pozytywnych działań, nawiązywaniu przyjaznych stosunków. Nauczyciel powinien 

przestrzegać wzajemne zobowiązania umacniając w ten sposób poczucie praworządności, stosować 

środki mające na celu wyzwolenie pozytywnego zachowania uczniów, stosować kary tylko w 

uzasadnionych wychowawczo sytuacjach. Każdy nauczyciel w kontaktach z młodzieżą musi pamiętać 

o znaczeniu własnego autorytetu w realizacji zamierzeń wychowawczych. Autorytetu tego nie zyskuje 

się tylko z racji kierowniczej funkcji w procesie wychowawczym, a przede wszystkim dzięki walorom 

intelektualnym i postępowaniu, w którym uczniowie najbardziej cenią rzetelność, sprawiedliwość, 

pracowitość i kulturę osobistą. Nauczyciel, który zyskał autorytet, nie tylko staje się dla młodzieży 

wzorem do naśladowania, lecz także wpływa na to, że prezentowane przez niego normy 

postępowania są przez uczniów chętniej akceptowane. Sprzyja temu konsekwencja w postępowaniu 

z zespołem uczniowskim, rzetelne wykonywanie własnych obowiązków, oraz stawianie przed 

uczniem wymagań na miarę jego możliwości, a także sprawiedliwa ocena wykonanych zadań. 

W procesie dydaktycznym podkreśla się wagę aktywnego i świadomego uczestnictwa ucznia 

w zdobywaniu wiedzy i potrzebę kierowania tą działalnością przez nauczyciela. Aby mu to umożliwić 

należy tworzyć w procesie nauczania takie sytuacje, które pobudzą wszechstronną aktywność 

uczniów, skłonią ich do samodzielnego gromadzenia danych, sprowokują do porównań, dokonania 

syntez i uogólnień różnego rodzaju. Uczniowie na bieżąco powinni być informowani o poziomie ich 

osiągnięć. Należy dostrzegać ich sukcesy, ale również wskazywać błędy oraz sposoby ich 

przezwyciężania. Starać się zapobiegać trudnościom, które powodują spadek motywacji do nauki. 

ROZWÓJ OSOBOWOŚCI UCZNIA: 

W powodzeniu procesu dydaktycznego, oprócz dobrze przygotowanego nauczyciela, 

niezbędny jest również właściwie nastawiony uczeń. Bez odpowiedniego nastawienia z jego strony, 

realizacja pracy pedagogicznej i wychowawczej jest bardzo utrudniona. Na stosunek ucznia do szkoły 

i nauczycieli wpływ ma  wiele czynników. Stworzenie mu odpowiednich warunków do nauki, 

przychylny stosunek nauczycieli to nie wszystko. Uczeń musi przede wszystkim chcieć zdobyć nową 

wiedzę oraz posiąść umiejętności posługiwania się nią. Nauka w liceum kończy się egzaminem 

maturalnym i zdanie go jest najważniejszym celem dla ucznia umożliwiającym mu kontynuowanie 

nauki na wyższej uczelni. Do jego realizacji niezbędne jest aktywne uczestnictwo w lekcjach oraz 

poświęcenie części wolnego czasu na przypomnienie i pogłębienie zdobytych na zajęciach 

wiadomości. Konieczne jest, aby wyrobił w sobie umiejętności niezbędne do samodzielnego 

poszukiwania źródeł informacji, ich właściwej hierarchizacji i zastosowania w praktyce oraz potrafił 

formułować wnioski i umiał je uzasadnić. Uczeń powinien widzieć sens tych działań, mieć 

świadomość tego, że zdobyta wiedza jest mu potrzebna. Bez tego przeświadczenia proces 

przyswajania wiedzy stanowić będzie dla niego duży problem. Oprócz chęci do nauki uczeń winien 

również właściwie zachowywać się na zajęciach, aktywnie w nich uczestnicząc. W przypadku, jeśli ma 
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problemy ze zrozumieniem jakiegoś zagadnienia, powinien prosić nauczyciela o wyjaśnienie 

niezrozumiałych kwestii. Podobnie, w przypadku, gdy jakiś temat szczególnie go zainteresował i 

chciałby pogłębić swoją wiedzę, prosi nauczyciela o więcej informacji lub o wskazanie gdzie może je 

uzyskać, ewentualnie szuka ich na własną rękę. Na bieżąco stara się dowiedzieć, czy zdobyta przez 

niego wiedza jest wystarczająca, co powinien poprawić, jakie popełnia błędy i jak je wyeliminować.  

Działalność nauczycieli, którzy próbują wpłynąć na rozwój osobowości ucznia opiera się m. in. 

na takim doborze i układzie treści programów, aby w procesie nauczania i uczenia się możliwe było 

wysuwanie przez niego hipotez i samodzielne rozwiązywanie problemów. Nauczyciel stara się 

aranżować takie sytuacje, które pobudzą wielostronną aktywność ucznia, skłonią go do 

samodzielnego gromadzenia danych, sprowokują do porównań, dokonywania syntez i różnego 

rodzaju uogólnień. Bardzo ważne jest także tworzenie sytuacji przygotowujących do udziału w 

zorganizowanych formach życia zbiorowego, jak: prowadzenie dyskusji, samodzielne referowanie 

zagadnień, polemizowanie, umiejętność przedstawienia własnych racji.  

Uczeń powinien wiedzieć, jakie obowiązki na nim spoczywają oraz jakie przysługują mu 

prawa. Na terenie szkoły obowiązuje opracowany przez grono pedagogiczne regulamin i każdy  

powinien się z nim zapoznać. Jego znajomość pozwala uniknąć wielu konfliktowych sytuacji, a także 

dochodzenia swoich praw w przypadku ich nie respektowania.  

Bardzo istotna jest umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi uczniami podczas pracy w 

zespole. Praca taka sprzyja wymianie doświadczeń, daje jednostkom nieśmiałym możliwość 

indywidualnego wkładu, uczy współdziałania. Opinie i sądy podzielane przez grupę mają dużą siłę 

oddziaływania. Wspólna praca pomaga w przyswojeniu danego zagadnienia, nawiązaniu przyjaźni. 

Uczeń w ciągu kilku lat nauki zmienia się. Zmienia się jego system wartości, zmieniają się 

zainteresowania. Dojrzewa emocjonalnie, zmienia się jego charakter. Uczeń powinien w miarę 

możliwości czynnie uczestniczyć w życiu szkoły. Od ucznia wymaga się  szacunku wobec nauczycieli 

oraz innych pracowników szkoły. W każdej sytuacji i okolicznościach winien godnie reprezentować 

szkołę. 

SYLWETKA ABSOLWENTA: 

               Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego po ukończeniu 

gimnazjum to młody człowiek, który:  

 Jest świadomy własnej wartości, możliwości, predyspozycji, odpowiedzialny za swój 

wszechstronny rozwój i zaangażowany w ciągłą, samodzielną pracę nad sobą;  

 Potrafi radzić sobie z niepowodzeniem i sukcesem, wyciąga wnioski ze swoich błędów i bierze 

za nie odpowiedzialność;  

 Potrafi współdziałać z ludźmi; 
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 Jest tolerancyjny wobec odmiennych kultur, ras, wyznań oraz poglądów; 

 Jest otwarty na problemy drugiego człowieka, umie prawidłowo porozumiewać się z ludźmi, 

jak również nieść im pomoc;  

 Jest uczciwy, życzliwy i szanuje innych, ceni czas, dba o środowisko naturalne;  

 Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej; 

 Swobodnie formułuje i przekazuje myśli, zachowując reguły komunikowania się i piękno 

języka ojczystego. 

             Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego po ukończeniu 

liceum to młody człowiek, który: 

 Ma poczucie odpowiedzialności za rozwój posiadanego talentu, wszechstronną wiedzę i 

szerokie horyzonty zapewniające uzyskiwanie jak najlepszych efektów nauki i pracy;  

 Potrafi radzić sobie z niepowodzeniem i sukcesem, wyciąga wnioski ze swoich błędów i bierze 

za nie odpowiedzialność;  

  Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;  

 Jest wolny od nałogów; 

 Ma świadomość własnej wartości, zna swoje potrzeby i potrafi wyznaczać własne cele i 

priorytety i dążyć do nich, potrafi czerpać satysfakcję ze swoich działań;  

  Jest uczynny, wyrozumiały i empatyczny w stosunku do rówieśników i dorosłych, niezależnie 

od ich pochodzenia, poziomu intelektualnego i poglądów; 

 Jest przygotowany do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w społeczeństwie i w świecie, 

kieruje się rozwagą w podejmowaniu decyzji, dokonuje trafnych wyborów;  

 Stawia sobie wysokie wymagania, a kompetencje pozwalają mu na realizowanie własnych 

celów na drodze uczciwości, pracowitości i odpowiedzialności. 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA I ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 

Strefa intelektualna 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA: 

 Zna i rozumie normy, zasady społeczne i moralne, oraz stosuje się do nich; 

 Rozpoznaje, rozwija i doskonali swoje umiejętności; 

 Poszerza zainteresowania; 

  Jest twórczy i niezależny w myśleniu; 

 Dba o kulturę języka; 

 Wyznacza i realizuje cele zgodne ze swoimi uzdolnieniami oraz potrzebami;  

 Rozwija umiejętności w zakresie technik uczenia się i stosuje je; 

 Umiejętnie zarządza sobą w czasie i planuje swoje zajęcia; 
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 Posługuje się technologią informacyjną; 

 Krytycznie odbiera kulturę masową;  

 Rozpoznaje i wdraża do swojego życia wartości moralne, dokonuje ich oceny i hierarchizacji; 

 Podejmuje działania samorządowe;  

 Doskonali sztukę autoprezentacji; 

 Skutecznie komunikuje się z innymi. 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 

 Otoczenie opieką uczniów zdolnych i monitorowanie ich funkcjonowania społecznego; 

 Doskonalenie i zachęcanie do stosowanie technik efektywnego uczenia się;  

 Organizowanie wycieczek klasowych o charakterze edukacyjnym i krajoznawczym; 

 Zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań;  

 Stwarzanie okazji do dyskusji i wymiany poglądów; 

 Kształcenie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru; 

  Zapoznanie z technikami prezentacji i dyskusji; 

 Preorientacja zawodowa – rozpoznawanie swoich zdolności i predyspozycji oraz planowanie 

ścieżki własnego rozwoju. 

 Sfera społeczna 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA: 

 Jest asertywny i odporny na negatywne wpływy środowiska; 

 Współpracuje w grupie; 

 Aktywnie działa w środowisku szkolnym, lokalnym; 

 Różne role społeczne;  

 Dostrzega emocje i potrzeby innych; 

 Niesie pomoc potrzebującym i słabszym;  

 Pielęgnuje i dba o relacje z innymi; 

 Kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych;  

 Aktywnie przeciwdziała przejawom agresji skierowanej wobec niego samego lub innych;  

 Zna i szanuje prawa własne i innych;  

 Przekonany jest o słuszności potrafi bronić swojego zdania wbrew naciskom otoczenia, ale z 

szacunkiem dla odmienności opinii innych; 

 Zna tradycje szkoły, uczestniczy w ich tworzeniu i kultywowaniu; 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 

 Realizacja zajęć związanych z umiejętnościami komunikacyjnymi: min. treningi asertywności, 

negocjacji, prezentacji publicznych; 
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 Integracja zespołu klasowego; 

 Organizacja i uczestnictwo w uroczystościach szkolnych;  

  Realizacja zajęć z zakresu praw dziecka i odpowiedzialności prawnej nieletnich i pełnoletnich 

osób;  

 Realizacja tematyki związanej z różnymi przejawami nietolerancji i agresji oraz kształcenie 

umiejętności stosownego zachowania się w różnych okolicznościach (strój, maniery, makijaż); 

 Rozwijanie współpracy z rodzicami;  

 Realizacja zadań propagujących ideę wolontariatu; 

 Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w rzeczywistości globalnej przy zachowaniu 

tożsamości narodowej; 

 Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacjach z 

rówieśnikami i dorosłymi. 

Sfera emocjonalna 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA: 

 Ma samoświadomość w zakresie mocnych i słabych stron oraz swoich potrzeb; 

 Ma zdolność samoobserwacji;  

 Ma poczucie kontroli nad swoim rozwojem;  

 Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój; 

 Kształtuje pozytywny obraz swojej osoby; lubi siebie; 

 Jest elastyczny w myśleniu otwarty na nowe informacje; 

 Czerpie radość z twórczego myślenia;  

 Prowadzi zdrowy styl życia;  

 Ma świadomość zagrożeń dla zdrowia, życia i rozwoju, związanych m. in. z uzależnieniami i 

potrafi im przeciwdziałać;  

 Rozpoznaje, nazywa i kontroluje doświadczane emocje; 

 Rozpoznaje objawy stresu i stosuje skuteczne strategie radzenia sobie z nim; 

 Radzi sobie z sytuacją porażki, jak i sukcesu; 

  Akceptuje, że popełnia błędy, uczy się na nich;  

 Kształtuje umiejętność konstruktywnego reagowania na krytykę;  

 Wytycza ambitne, ale realne cele i dąży do nich;  

 Wypracowuje swój system wartości i stara się żyć w zgodzie z zasadami moralnymi, ma 

świadomość i ceni przynależność do społeczności szkolnej, lokalnej i narodowej. 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 

 Realizacja zajęć z zakresu kształtowania poczucia własnej wartości, autoprezentacji;  
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 Wdrażanie do samokształcenia i samooceny;  

  Realizacja zajęć z zakresu twórczego myślenia, stwarzanie okazji do dyskusji i debat;  

 Propagowanie zdrowego stylu życia: planowanie czasu pracy i odpoczynku, racjonalne 

odżywianie się, przeciwdziałanie uzależnieniom; 

 Kształcenie umiejętności dostrzegania i wystrzegania się zagrożeń czyhających w Internecie - 

cyberprzemoc; 

 Organizowanie zajęć z zakresu rozpoznawania, nazywania i skutecznego radzenia sobie z 

emocjami, stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozmowie o emocjach i sytuacjach trudnych;  

 Zajęcia i pogadanki na temat wytyczania celów i planowania;  

 Wzmacnianie pozytywnych zachowań i konstruktywna krytyka działań niepożądanych;  

 Propagowanie wartości moralnych;  

 Zachęcanie uczniów do włączania się w organizację uroczystości i inicjatyw podejmowanych 

w szkole. 

GIMNAZJUM: 

Priorytety wychowawcze: 

Cel operacyjny Zadania szczegółowe 

 INTEGRACJA kl. I 

 ROZWÓJ TALENTU I ZDOLNOŚCI 

kl. II 

 WŁAŚCIWE DECYZJE I WYBORY 

kl. III 

 Zapoznanie ze Statutem Szkoły i dokumentami 

prawa wewnątrzszkolnego; 

 Zapoznanie z zasobami biblioteki szkolnej; 

 Rozpoznanie zespołu klasowego pod kątem 

możliwości i potrzeb; 

 Budowanie i pogłębianie współpracy z rodzicami; 

 Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów zdolnych i otoczenie ich opieką; 

 Udział w prezentacji projektów edukacyjnych 

przygotowanych przez klasy drugie; 

 Otoczenie opieką uczniów klas pierwszych, 

 Przypomnienie postanowień Statutu Szkoły i 

uregulowań zawartych w innych dokumentach 

prawa wewnątrzszkolnego; 

 Wdrażanie do samorządności i zachęcenie do 

aktywności społecznej rozumianej jako pomoc 

innym; 

 Zachęcenie do prezentacji własnych pasji, 
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zdolności i osiągnięć na forum szkoły, również w 

formie projektu edukacyjnego; 

 Zachęcanie do samorządności przez udział w 

pracach SU; 

 Preorientacja zawodowa; 

 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 

(procedury egzaminacyjne, przebieg egzaminu); 

 Przygotowanie balu gimnazjalnego; 

 

 

 

LICEUM: 

Priorytety wychowawcze: 

Cel operacyjny Zadania szczegółowe 

 INTEGRACJA kl. I 

 POZNANIE I BUDOWANIE 

TRADYCJI SZKOŁY kl. I 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I 

UKSZTAŁTOWANA 

OSOBOWOŚĆ kl. II 

 SZEROKIE HORYZONTY I 

WYSOKIE KOMPETENCJE kl. III 

 Zapoznanie ze Statutem Szkoły i dokumentami 

prawa wewnątrzszkolnego; 

 Zapoznanie z zasobami biblioteki szkolnej; 

 Rozpoznanie zespołu klasowego pod kątem 

możliwości i potrzeb; 

 Budowanie i pogłębianie współpracy z rodzicami; 

 Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów zdolnych i otoczenie ich opieką; 

 Wdrażanie do samorządności i aktywności 

społecznej przez pracę w SU; 

 Preorientacja zawodowa; 

 Przypomnienie najważniejszych postanowień 

Statutu Szkoły i uregulowań zawartych w innych 

dokumentach prawa wewnątrzszkolnego; 

 Pożegnanie absolwentów Szkoły; 

 Nawiązanie kontaktów z absolwentami szkoły; 

 Organizacja studniówki; 

 Przygotowanie zakończenia roku szkolnego i 

budowania systemu kontaktów absolwentów ze 

szkołą; 
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 Zapoznanie z przepisami dotyczącymi 

odpowiedzialności prawnej dorosłych; 

 Propagowanie zdrowego stylu życia: radzenie sobie 

ze stresem egzaminacyjnym; 

 Przygotowanie do egzaminu maturalnego 

(procedury egzaminacyjne, przebieg egzaminu). 

 

II PROGRAM PROFILAKTYKI 

WPROWADZENIE 

     Profilaktykę należy rozumieć jako zapobieganie, ubieganie, wyprzedzanie czegoś, lub czemuś- 

zagrożeniom, niebezpieczeństwom, skutkom, itp.  Jest to zatem proces wspierający zdrowie 

psychiczne i fizyczne przez pomoc oraz towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach 

dla zdrowia, oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

Program Profilaktyki jest ważnym i integralnym uzupełnieniem Programu Wychowawczego 

realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.  Jego celem 

jest ochrona młodzieży przed szeregiem występujących we współczesnym świecie zagrożeń, 

reagowaniem na pojawiające się zagrożenia oraz ochrona przed zachowaniami ryzykownymi. 

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: 

 Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572) z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 

180, poz. 1493) z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. z zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1249) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego 

programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzanych szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” (Dz. U. z 

2015 r., poz. 972) 
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 Ustawy z dnia 26 listopada 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 19).  

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., nr 127, poz. 857).  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124).  

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1563). 16. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r., poz. 382).  

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 

poz. 1375). 

 Statut Szkoły, 

 Program Wychowawczy. 

Działania profilaktyczne realizowane na trzech poziomach: 

 Pierwszorzędowa: działania szkoły i rodziców adresowane są do wszystkich uczniów zanim 

zjawisko, czy zachowanie wystąpi. Oczekuje się, że w wyniku odpowiedniej edukacji- 

zdobyciu określonej wiedzy i umiejętności- zachowania ryzykowne nie pojawią się w ogóle, 

bądź w znacznie mniejszym nasileniu niż w grupie, która nie została tak przygotowana.  

 Drugorzędowa: obejmuje osoby, u których pojawiły się zachowania niepożądane. Zadaniem 

oddziaływań profilaktycznych jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji poprzez 

poradnictwo, czy oddziaływania terapeutyczne, podejmowane we współpracy ze 

specjalistami. 

 Trzeciorzędowa: adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka, czyli do uczniów, u których już 

wystąpił czynnik niekorzystny dla rozwoju, ma na celu przeciwdziałanie nawrotom, 

ponownemu zintensyfikowaniu ryzykownych zachowań, umożliwienie powrotu do 

normalnego życia (leczenie, resocjalizacja, rehabilitacja). Ten rodzaj profilaktyki wymaga 

specjalnych kwalifikacji. 

 Program profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, realizuje 

cele i zadania profilaktyki pierwszorzędowej. Działania drugorzędowe i trzeciorzędowe są 

prowadzone poprzez specjalistów, a zadaniem szkoły jest wspieranie tych działań poprzez 

realizowanie przedstawionych szkole zaleceń. 

STRATEGIE PROWADZONYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 

 Informacja: dostarczanie informacji o prawidłowym rozwoju i zdrowym funkcjonowaniu, oraz 

czynnikach szkodliwych i ich wpływie na człowieka (wykłady, gazetki, ulotki, plakaty). 

 Edukacja: zajęcia rozwijające umiejętności wspomagające prawidłowy rozwój i odporność na 

szkodliwe wpływy (warsztaty, treningi, godziny wychowawcze, szkolenia). 
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 Komunikowanie się: wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiającej wyrażanie 

własnych poglądów, szczerość i otwartość w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych 

dotyczących jednostki i grupy. 

 Współdziałanie: podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne 

rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami. 

 Modelowanie: bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm 

postępowania na lekcji, w szkole, w otoczeniu innych ludzi. 

 Doświadczenie: stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych i edukacyjnych, 

umożliwiające aktywne i refleksyjne pełnienie różnych ról społecznych, pomaganie innym w 

ramach wolontariatu, rozwijanie zdolności i zainteresowań. 

 Interwencja: pomaganie jednostce w identyfikowaniu problemów, poszukiwaniu rozwiązań, 

wspieranie w sytuacjach trudnych, poradnictwo. 

Opracowanie  Programu Profilaktyki poprzedzone było diagnozą- rozpoznaniem obecnego stanu 

rozwoju uczniów i ich potrzeb. Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie problemów 

wymagających działań profilaktycznych i korygujących. Sformułowanie celów i zadań Programu 

Profilaktyki było poprzedzone wnikliwą diagnozą i analizą czynników chroniących i ryzyka. 

  GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY W OBSZARZE PROFILAKTYKI: 

 Wspieranie rozwoju uczniów we wszystkich sferach funkcjonowania: intelektualnej, 

emocjonalnej, społecznej. 

 Zapobieganie zagrożeniom rozwoju uczniów: uzależnieniom, zbyt wczesnej inicjacji 

seksualnej, chorobom, zaburzeniom w odżywianiu, promowanie zdrowego stylu życia. 

 Dbałość o bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 

 Współdziałanie środowiska szkolnego i rodzinnego w realizacji zadań i celów programu 

profilaktycznego. 

ŚRODKI - DIAGNOZA PROBLEMÓW: 

Na diagnozę środowiska szkolnego składają się: 

 obserwacja uczniów, 

 analiza frekwencji uczniów,  

 analiza przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, 

 analiza sytuacji wychowawczej w klasach, 

 analiza dokumentacji szkolnej ( dokumentacja pedagoga szkolnego, dokumentacja 

wychowawców klas). 

Opracowanie  Programu Profilaktyki poprzedzone było diagnozą- rozpoznaniem obecnego stanu 

rozwoju uczniów i ich potrzeb. Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie problemów 

wymagających działań profilaktycznych i korygujących. Sformułowanie celów i zadań Programu 
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Profilaktyki było poprzedzone wnikliwą diagnozą i analizą czynników chroniących i ryzyka.    

Czynniki ryzyka występujące w szkole po przeprowadzonej diagnozie to: 

 wulgaryzmy i braku kultury osobistej – agresja słowna, 

 wagary,  

 sporadyczne palenie papierosów, 

 niska świadomość zagrożenia uzależnieniami, 

 nieumiejętność radzenia sobie ze stresem 

Do głównych przyczyn ryzyka występujących w szkole możemy zaliczyć: 
 

 brak umiejętności rozwiązywania konfliktów przez uczniów,  

 brak umiejętności radzenia sobie ze stresem,  zwłaszcza wywołanym przez obowiązki szkolne 

 brak motywacji do nauki, 

 kryzysy rozwojowe młodych ludzi, które mogą mieć wpływ na ich zachowanie w środowisku 

szkolnym,  

 niezaspakajanie podstawowych potrzeb psychicznych przez rodziców: miłości, 

bezpieczeństwa oraz akceptacji ( coraz mniejsza pomoc i kontrola ze strony rodziców), 

  wzorce zachowania kreowane przez współczesne media 

Czynniki chroniące występujące w szkole: 

 więź emocjonalna z rodzicami, 

 umiejętność rozwiązywania problemów, 

 zainteresowanie nauką szkolną, 

 kadra pedagogiczna i niepedagogiczna otwarta na pomoc, 

 wrażliwość społeczna, empatia, 

 szacunek do norm, wartości i autorytetów, 

 poczucie własnej skuteczności 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego posiada bogate zasoby, do których należą: 

 zasoby ludzkie – wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz przeszkolona kadra 

niepedagogiczna w realizowaniu pomocy uczniom, 

 zasoby materialne – szkoła dysponuje dwiema salami gimnastycznymi, salą do judo, siłownią 

szkolną oraz ma wstęp na stadion miejski, basen oraz orlik. Szkoła dysponuje internatem ze 

stołówką. Każda klasa w szkole ma dostęp do Internetu. W szkole jest świetlica oraz 

biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem, 

 tradycja działań wychowawczych – w szkole od wielu lat realizowany jest program 

profilaktyki, który na bieżąco realizowany jest przez wszystkich wychowawców klas oraz 
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pedagoga szkolnego. Od wielu lat realizowany jest przez uczniów w szkole wolontariat ( 

WOŚP, akcje charytatywne). 

Przeprowadzona diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących 

oraz czynników ryzyka, dotyczącej uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

spowodował działania profilaktyczne w szkole w następujących obszarach. 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 

Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole 

ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY 

Zapewnienie 

warunków 

bezpiecznego 

przebywania 

ucznia w szkole 

1. Przeprowadzenie 
pogadanek na lekcjach 
wychowawczych nt. 
zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących na 
terenie szkoły oraz 
poszanowania mienia 
w szkole. 

2. Prawa i obowiązki 
ucznia zgodnie z 
Konstytucją RP, 
Konwencją Praw 
Dziecka (ze szczególnym 
naciskiem na prawo do 
życia, prawo do 
wolności 
i  bezpieczeństwa 
osobistego, zakaz 
dyskryminacji) 

3. Przypomnienie praw i 
obowiązków ucznia oraz 
praw dziecka zgodnie z 
obowiązującymi 
dokumentami 
prawnymi . 

4. Przeprowadzenie zajęć 
integracyjnych  -  

 Zorganizowanie spotkań 
dla uczniów z  
pracownikami KPP   na 
temat: 
„Odpowiedzialność 
karna nieletnich” 

 Zapoznanie uczniów i 
rodziców z 
dokumentami 
regulującymi pracę 
szkoły: Statutem, 
Programem Profilaktyki, 

Wychowawcy klas 
  
  
  
  
  
Wychowawcy, n-le wos 
  
Pedagog szkolny, wychowawcy, OPPU i PR, PPP 
  
  
Pedagog 
  
  
Wychowawcy, pedagog szkolny 
  
Wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog 
szkolny 
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Programem 
Wychowawczym, WSO. 

 Uwrażliwienie uczniów 
na ważne wydarzenia w 
życiu rodzinnym 
i szkolnym(współpraca z 
rodzicami w ramach 
imprez szkolnych). 

5. Nauka asertywnego 
rozwiązywania 
problemów: 

 nauka umiejętnej oceny 
własnych zachowań, 

 umiejętność okazywania 
uczuć i opanowywania 
emocji. 

6. Kształtowanie 
prawidłowych relacji 
międzyludzkich: 

7. Kontrola 
bezpieczeństwa poprzez 
monitoring (kamery) 
szkoły. 

8. Aktywne i skuteczne 
pełnienie dyżurów przez 
nauczycieli i 
pracowników szkoły. 

 
 
 
 
 
Wszyscy nauczyciele dyżurujący 
 

Przeciwdziałanie agresji  

Działania szkoły 

przeciwdziałające 

zachowaniom 

agresywnym 

i  przemocy 

1. Diagnoza zagrożenia 
środowiska szkolnego 
agresją i przemocą - 
ankieta dla uczniów 
dotycząca zagrożeń i 
agresji. 

2. Rozpoznawanie 
środowiska 
pozaszkolnego uczniów, 
którzy zachowują się 
agresywnie 

3. Eliminacja i zapobieganie 
zjawiskom przemocy i 
agresji 

4. Współpraca z kuratorami 
sądowymi, Sądem 
Rodzinnym i innymi 
odpowiednimi 
Instytucjami 
wspomagającym 
rodziców i uczniów 
 zagrożonych 
niedostosowaniem 

Pedagog szkolny 
  
Pedagog szkolny, wychowawcy 
  
  
  
  
Wychowawcy, pedagog szkolny 
  
  
Wychowawcy, pedagog szkolny,  funkcjonariusze 
KPP 
  
  
Wychowawcy, pedagog szkolny, OPPU i PR 
  
Wychowawcy, pedagog szkolny 
Pedagog szkolny, OPPU i PR 
  
Pedagog szkolny, wychowawcy 
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5.  Indywidualna pomoc 
rodzicom uczniów 
szczególnie 
agresywnych. 

6. Prowadzenie lekcji 
wychowawczych 
poruszających 
problematykę zachowań 
agresywnych i sposobów 
radzenia sobie z nimi; 

7. Organizowanie spotkań 
na temat agresji i 
przemocy z 
pracownikami PPP, 
pedagogiem szkolnym, 
pracownikami KPP; 

8. Zwrócenie uwagi na 
zagrożenia wypływające 
ze świata wirtualnego –
zajęcia „Cyberprzemoc” 

9. Zachęcanie rodziców do 
udziału w programach 
psychologicznych 
prowadzonych przez 
specjalistów w PPP, 
udziału w spotkaniach z 
przedstawicielami Policji 

10. Organizowanie i 
prowadzenie spotkań z 
rodzicami, poruszających 
tematykę przemocy i 
agresji. 
 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 

Propagowanie 
wiedzy 
o substancjach 
uzależniających 
i zagrożeniach 
związanych 
z ich używaniem. 

 

1. Diagnoza zagrożenia 
środowiska szkolnego 
uzależnieniami - ankieta 
dla uczniów dotycząca 
uzależnień. 

 Dokonanie analizy 
wyników ankiety i 
opracowanie planu 
działań w celu 
rozszerzenia tematyki 
przeciwdziałania 
uzależnieniom na dany 
rok szkolny. 

1. Przeprowadzenie cyklu 
lekcji wychowawczych 
dotyczących profilaktyki : 

 Przeciwdziałanie zjawisku 

Pedagog szkolny 
  
  
  
 
 
Wychowawcy, pedagog szkolny 
  
 
 
 
 
OPPU i PR, PPP 
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picia alkoholu przez 
młodzież - Realizacja 
programu promującego 
zdrowy styl życia ( ARS – 
jak dbać o miłość) 

2. Organizowanie dla 
uczniów klas spotkań 
profilaktycznych na 
tematy poruszające 
tematykę uzależnień. 

3. Podejmowanie tematyki 
z profilaktyki uzależnień 
na poszczególnych 
przedmiotach wg 
realizowanych planów 
wynikowych. 

4. Prelekcje i pogadanki dla 
rodziców dotyczące 
problemu uzależnień - 
gromadzenie 
i uzupełnienie 
biblioteczki dla rodziców 
w materiały o tematyce 
 uzależnień, w tym  dane 
kontaktowe instytucji 
wspomagających walkę 
z uzależnieniami. 

5. Udział w Happeningu 
AIDS, Dzień bez 
papierosa, Marsz życia i 
nadziei 

 

  
  
Wychowawcy, pedagog i psycholog 
  
  
Pedagog szkolny, PCK, pielęgniarka szkolna 
 
  
 

Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem 

Pomoc uczniom 
zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym 
(wagary, oceny 
ndst., używki) 
i pochodzących z 
rodzin 
patologicznych. 
 

1. Konsekwentne 
stosowanie zasad WSO 
dotyczących frekwencji.  
Systematyczna kontrola 
obecności uczniów 
wagarujących w 
porozumieniu z 
rodzicami. 

2. Podejmowanie działań 
zmierzających do 
wyrównywania szans 
edukacyjnych: 
organizowanie pomocy 
koleżeńskiej, 
przydzielanie do zespołów 
wyrównawczych. 

3. Pomoc uczniowi w 

Pedagog szkolny, wychowawcy 
  
 
 
 
 
Wychowawcy, pedagog szkolny 
  
  
 
 
 
 
 
Pedagog szkolny,  wychowawcy 
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znalezieniu miejsca 
w pozytywnej grupie, 
stwarzanie możliwości 
należenia do 
konstruktywnych 
organizacji i struktur  - 
troska o rozwój 
zainteresowań uczniów. 

4. Współpraca z rodzicami, 
PPP, KPP, instytucjami 
wspomagającymi 
wychowanie. 

5. Organizowanie pomocy 
materialnej dla uczniów 
potrzebujących. 

 

 
 
 
 
 
Pedagog szkolny, wychowawcy 
  
 
 
Pedagog szkolny, wychowawcy 
 

Ochrona i promocja zdrowia 

Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia i działań 
ekologicznych. 
  

 

1. Organizowanie 
alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego 
w formie sportowych zajęć 
pozalekcyjnych. 

2. Organizowanie wycieczek 
turystyczno – 
krajoznawczych, rajdów, 
wyjazdów integracyjnych. 

3. Udział w akcji „Trzymaj 
formę” 

4. Cykl lekcji wychowawczych 
poświęconych dbałości o 
zdrowie, stres i radzeniu 
sobie z nim, oraz higienie 
osobistej. 

5. Prowadzenie lekcji 
wychowawczych na temat 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym  

6. Poruszanie na lekcjach 
wychowawczych i 
przedmiotach tematyki o 
konieczności ochrony 
środowiska i ekologii. 

7. Włączanie uczniów do 
akcji o charakterze 
ekologicznym: „Sprzątanie 
świata”, „Dzień Ziemi” itp. 

8. Współpraca z pielęgniarka 
szkolną. 

  
 

Nauczyciele w-f 
  
 
 
 
Wychowawcy klas 
  
 
 
Nauczyciele w-f  
 
Wychowawcy, pedagog szkolny, PPP 
  
  
 
 
Wychowawcy klas 
  
 
 
Wychowawcy klas 
  
 
 
 
Wychowawcy klas, nauczyciele 
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POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW: 

         W procesie psychospołecznego rozwoju człowieka ważną rolę odgrywa zaspokojenie jego 

potrzeb. Spełniają one funkcje regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez człowieka 

różnych form aktywności. Niezaspokojenie potrzeb oraz związane z tym stany frustracji powodują 

powstawanie różnych zaburzeń zachowania. 

Cel operacyjny Zadania szczegółowe 

GIMNAZJUM: 

 Potrzeba bezpieczeństwa 

 Potrzeba kontaktów 

społecznych 

 Potrzeba przynależności do 

grupy, akceptacji 

 Potrzeba własnego działania 

 Potrzeba pozytywnych wzorców 

 Potrzeby estetyczne i 

poznawcze 

LICEUM: 

 Potrzeba samoakceptacji 

 Potrzeba rzetelnych informacji 

na temat dojrzewania 

 Potrzeba poczucia własnej 

wartości 

 Potrzeba konstruktywnych 

wzorców 

 Potrzeba autonomii, 

samodzielności 

 Potrzeba akceptacji 

 

 

 Informacje na temat radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, problemowych 

 Informacje na temat radzenia sobie z własnymi 

emocjami 

 Informacje dotyczące sposobów skutecznego 

radzenia sobie z przeżywanymi lękami, 

wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczych, 

jak i problemów osobistych 

 

 

 

 

 

WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI 

Wiedza, postawy i zachowanie uczniów: 

  Czy uczniowie potrafią radzić sobie z trudnościami?  

 Czy potrafią współpracować w grupie? 
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  Czy poznali podstawowe informacje dotyczące środków odurzających? 

  Czy potrafią powstrzymać się przed używaniem tych substancji? 

  Czy zrozumieli istotę przemocy i presji rówieśniczej, i potrafią się jej przeciwstawić?  

 Czy nabyli prawidłowe postawy wobec: nauki szkolnej, używania środków psychoaktywnych i 

odurzających się rówieśników? Aktywność alternatywna uczniów: 

  Czy włączają się do różnorodnych działań i programów realizowanych na terenie szkoły? 

  Czy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych? 

 EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI 

Realizacja programu profilaktyki powinna dać odpowiedź na pytania:  

 Na ile program profilaktyki jest dostosowany do problemów uczniów, potrzeb odbiorców?  

 Czy treści programu dostosowane są do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i 

społecznego adresata, a także do jego możliwości percepcyjnych?  

 Czy uwzględniono zajęcia dla rodziców realizowane równolegle z zajęciami dla uczniów? 

  W jakim stopniu program jest skorelowany z programem wychowawczym szkoły? 

  Czy dobierając treści programu uwzględniono systemy wartości różnych grup uczniów i stopień 

wrażliwości dla różnych grup wiekowych?  

Zmiany w funkcjonowaniu szkolnym: 

  Czy nastąpił wzrost osiągnięć szkolnych? 

  Czy poprawiła się frekwencja uczniów na zajęciach?  

  Czy nastąpił wzrost poziomu motywacji do nauki?  

  Czy zmniejszyła się liczba interwencji wychowawczych w związku z problemami dydaktycznymi i 

wychowawczymi?  

SPOSOBY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI 

  Obserwacja zachowań uczniów, 

  Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów, 

  Dyskusja grupowa nauczycieli w zespole wychowawczym, 

  Sondaże i ankiety wśród rodziców i uczniów, 

  Rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły,  

 Analiza dokumentów 

SPODZIEWANE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYKI  

 Szkoła jest uważana za bezpieczną przez rodziców i uczniów, 

  Biblioteka zaopatrzona jest w materiały dotyczące prowadzenia godzin wychowawczych, 
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  Uczniowie i ich rodzice wiedzą, że mają możliwość korzystania z pomocy profesjonalnej instytucji,  

 Uczniowie biorą udział w codziennym życiu szkoły, angażują się we wszelkie działania inicjowane 

przez kadrę,  

 Liczba wagarów maleje, 

  Klasy pierwsze szybko adaptują się do nowego środowiska i odnoszą sukcesy w nauce, 

  Uczniowie integrują się podczas inicjowanych akcji kulturalnych (wypracowują zasady współżycia i 

tolerancji),  

 Uczniowie wyposażeni są w wiedzę z zakresu profilaktyki (są świadomi zagrożeń wynikających z 

sięgania po środki zmieniające świadomość),  

 Uczniowie znają zasady zdrowego trybu życia,  

 W szkole panuje atmosfera zaufania oraz wzajemnej pomocy,  

 Uczniowie mają możliwość pracować nad swoją postawą w szkole i są do tego motywowani. 

ZAKOŃCZENIE 

        Program Wychowawczy oraz Profilaktyki skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Realizowany jest przez zespół kierowniczy, nauczycieli, wychowawców internatu, zespół pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych szkoły, Radę Rodziców, Samorząd 

Uczniowski. 

      Program opracował zespół w składzie:  Stanisław Kożuchowski - przewodniczący, Elwira 

Fiałkowska, Milena Kotłowska, Piotr Bożym. 

Program  Wychowawczy i Profilaktyki zostanie: 

1. Zaopiniowany i zatwierdzony przez Radę Rodziców, 

2. Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, 

3. Zespół Wychowawczy, na koniec roku szkolnego przedstawi  sprawozdanie z uwzględnieniem 

realizacji działań profilaktycznych na dany rok szkolny. 

 


