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Podstawa prawna: 

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

zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

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

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 

ze zm.). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015r. 

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 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie indywidualnego  nauczania dzieci i młodzieży 

 „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) – art. 26 

ust. 2, art. 84 ust. 2.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 645 ze zm.) - § 13. 

 Statut I Liceum Ogólnokształcącego i. Stefana Żeromskiego w Opocznie. 

  

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_84_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-marca-2022-r.-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-dzieci-i-mlodziezy-bedacych-obywatelami-ukrainy-dz.u.-z-2022-r.-poz.-645-21380.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_13_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-marca-2022-r.-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-dzieci-i-mlodziezy-bedacych-obywatelami-ukrainy-dz.u.-z-2022-r.-poz.-645-21380.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_13_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-marca-2022-r.-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-dzieci-i-mlodziezy-bedacych-obywatelami-ukrainy-dz.u.-z-2022-r.-poz.-645-21380.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_13_u_0_p_0_l_0_i_0


Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania 

i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie 

MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 

2020 – styczeń 2021). 

 Pakiet informacyjny Ministra Edukacji i Nauki  na temat organizacji szczepień w szkołach. 

 

 

 

Wstęp 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Stefana Żeromskiego w Opocznie  opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, 

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

Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym 

warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych 

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

wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi 

uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej 

funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie 

wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku 

pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces 

wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów 

dzieci i młodzieży.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz 

zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając 

kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy 

w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 



chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych 

z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem: 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji ubiegłorocznego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku 

szkolnym 2021/2022 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania 

i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, 

uczniów, rodziców). 

 wyników kontroli organu nadzoru pedagogicznego 

 analizy dokumentów szkolnych ( protokoły rad pedagogicznych, dzienniki zajęć lekcyjnych), 

analizę zaangażowania rodziców w pracę szkoły, wnioski z monitorowania frekwencji 

uczniów oraz obserwację zachowania uczniów. 

 analizy sprawozdania pedagoga szkolnego, wychowawców klas oraz wyniki obserwacji 

i wywiadów wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 

szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 



 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń 

wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną  szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb i specyfiki). 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest znany i realizowany przez wszystkich 

nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych oraz specjalistów zatrudnionych 

w szkole ( pedagog szkolny/psycholog, pedagog specjalny, doradca zawodowy). 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny skierowany jest do uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego, nauczycieli i rodziców.  

Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest realizowany przez ścisłą współpracę  szkoły 

z rodzicami. 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest realizowany przy współpracy z Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, z podmiotami realizującymi 

świadczenia z zakresu leczenia uzależnień oraz instytucjami wspierającymi wychowanie  

Program Wychowawczo – Profilaktyczny opiera się na trzech podstawowych zasadach:  

- spójności – realizowana przez przyjęcie wspólnych dla wszystkich norm i wartości, 

korelacja celów programu z wszystkimi formami działalności szkoły (programów nauczania, 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania)  

- otwartości – realizowana przez uczestniczenie w tworzeniu programu wszystkich 

podmiotów działających w szkole tj. nauczycieli, rodziców, uczniów. Jest to dokument otwarty, 

tzn. może być zmieniany i uzupełniany  

- perspektywiczności, czyli przypominania, że celem programu jest przygotowanie ucznia 

do przyszłości, do dorosłego życia. Tworzony program jest planowaniem działań 

długofalowych opartych na ciągłości oddziaływań.  

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne zostały zawarte w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego w zadaniach ogólnych poszczególnych typów szkół. 

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej określa, że: 

- szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i powinny uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 



Podstawa programowa kształcenia ogólnego i sposób jej realizacji stanowią punkt odniesienia dla 

opracowywania i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.  

W  podstawie programowej wychowania przedszkolnego i podstawie programowej kształcenia 

ogólnego (art. 4 pkt 24 ustawy Prawo oświatowe) rozszerzono zakres zadań o zadania wychowawczo 

- profilaktyczne dla szkoły i  uwzględniono zajęcia do realizacji z wychowawcą.   

Podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje, że najważniejszym celem kształcenia w szkole 

jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu: 

1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidaryzmu, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postepowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 

3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

4. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

5. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość; 

6. ukierunkowanie ku wartościom; 

7. rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej uczniów. 

 

Spójny system kształcenia i wychowania 

 

Kształcenie i wychowanie w szkole sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych 

i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 

przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań 

na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym zaangażowania się w wolontariat. 

Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla  drugiego człowieka, 

przygotowuje do świadomego korzystania z dorobku kultury, kształtuje postawę szacunku dla 

środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, 

motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. 

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w  dorosłym życiu ma nabywanie 

kompetencji społecznych, komunikacja i  współpraca w grupie, udział w projektach zespołowych lub 

indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Projekty swoim zakresem mogą 



obejmować jeden lub więcej przedmiotów. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem 

lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów. 

Realizacja zadań wychowawczych jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli, pracowników 

szkoły oraz dyrektora szkoły sprawującego nadzór pedagogiczny. 

W ramach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki wszyscy nauczyciele mają 

obowiązek kształtowania postaw społecznych uczniów i  respektowania norm społecznych, 

przestrzegania praw dziecka i praw człowieka. 

Wysoki priorytet w roku szkolnym 2022/2023 ma także szeroko pojęta edukacja obywatelska, 

obejmująca kwestie ustrojowe, społeczne i aksjologiczne, a także szerokie rozumienie 

współczesności przez uczniów oraz wdrażanie ich do świadomego i odpowiedzialnego 

uczestnictwa w życiu publicznym. Ponadto dużą rangę przyznaje się edukacji dla 

bezpieczeństwa, uzupełnionej o nowy obszar zagadnień związanych z edukacją ochronną, w tym 

ćwiczeń strzeleckich. Uczniowie będą uczyli się reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami 

wojennymi.  

I Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się 

na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów 

z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym 

rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku 

i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa 

kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły 

poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu 

się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska 

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

  



II Sylwetka absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie 

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania 

młodego człowieka , który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów 

będzie wyposażony w zespól cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego 

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji. Absolwent naszej 

szkoły posiada następujące cechy:  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami 

zakaźnymi (np. COVID-19) 

 jest świadomy swojego pochodzenia, 

 ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej, wywodzące się z tożsamości 

regionalnej  

 na gruncie miłości do swojej ojczyzny rozwija tożsamość europejską  

 szanuje swoich przodków  

 twórczo przekształca rzeczywistość:  

 jest przedsiębiorczy, kreatywny oraz podejmuje wyzwania  

 potrafi kierować swoim rozwojem  

 dąży do samodoskonalenia  

 stosuje najnowsze zdobycze technologiczne, potrafi bezpiecznie poruszać się 

w cyberprzestrzeni  

 osiąga swój cel na drodze uczciwości, prawdy i rzetelnej pracy  

 cechuje go postawa prospołeczna i wrażliwość na innych  

 posiada umiejętność prowadzenia dialogu  

 skutecznie komunikuje się z otoczeniem  

 potrafi negocjować i pracować w zespole  

 twórczo rozwiązuje konflikty  

 pomaga słabszym i potrzebującym, angażuje się w działalność wolontarystyczną  

 ma poczucie własnej wartości i tolerancji wobec „inności”  

 jest wyposażony w wszechstronną wiedzę o siebie i świecie  

 potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje  

 jest świadomym użytkownikiem kultury  



 cechuje go dociekliwość poznawcza  

 zna swoje mocne i słabe strony  

 świadomie kształtuje swój charakter  

 potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i negatywnymi emocjami 

 prowadzi zdrowy i ekologiczny tryb życia  

 jest wyposażony w podstawową wiedzę  o uzależnieniach i potrafi świadomie ich unikać  

 zna sposoby radzenia sobie ze stresem   

 prowadzi proekologiczny styl życia  

 zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią 

COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji 

społecznej i reżimu sanitarnego 

 ceni własne życie i zdrowie 

 wspiera uczniów przybywających z Ukrainy 

 jest świadomy zagrożeń związanych z wojną na Ukrainie 

 potrafi reagować w sytuacji zagrożenia wywołanego wojną 

 jest tolerancyjny wobec odmienności kulturowej i religijnej 

 jest życzliwy, pomocny i otwarty wobec odmienności kulturowej 

 nie przejawia ksenofobii 

 

III Cele ogólne  wychowania i profilaktyki 

Wychowanie  to proces, który ma  na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego 

postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest przygotowanie 

ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania 

długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego 

przez społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do 

refleksji wartości młodego człowieka.   

Działalność wychowawcza w I Liceum  Ogólnokształcącym im. Stefana  

Żeromskiego w Opocznie  polega na prowadzeniu działań  z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze:  



1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, 

w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

2. 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, 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także 

doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych 

w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19), 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. 

rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny 

rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie 

podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz 

zachowań proekologicznych, 

4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5. 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, 

6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych 

relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą 

uczniów, 

7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów, 

8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym, 

9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej 

i światowej, 

10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 

postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

11. wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako 

szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania 

bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej 

negatywnych skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 

uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”) 

Działalność edukacyjna w szkole 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: 

1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci  i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 



zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach 

innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

3. doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz 

rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci   i starszej młodzieży, 

4. poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. 

wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości 

uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

5. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

6. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków 

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7. poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii 

COVID-19, 

8. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

9. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych     i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń 

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego 



poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich 

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

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom 

na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 

związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych 

zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania 

negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych 

problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

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

5. 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. 

Profilaktyka to kompleksowe działania kompensujące niedostatki wychowania, które obejmują trzy 

obszary: wspieranie wychowanków   w radzeniu sobie z trudnościami, ograniczanie i likwidowanie 

czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących. Działalność 

profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej i wskazującej. 

  



Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1. 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 odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 

zachowań ryzykownych, 

3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie 

zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia, 

4. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia 

kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich 

uczniów szkoły. 

5. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

6. 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, 

7. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, 

a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

8. poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, 

wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji,  



9. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 

zachowań ryzykownych, 

10. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym 

mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych. 

 

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  MEiN, MZ i GIS  dla szkół 

ponadpodstawowych  

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.  

Higiena  częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Wietrzenie  zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów. 

  

Organizacja zajęć  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność 

fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez  objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą 

z mydłem. 



5. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim może określić 

szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie szkoły i  upowszechnia je wśród 

całej społeczności szkolnej. 

6. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako 

elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.  

7. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na  teren 

szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

8. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, 

w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się 

higienę rąk. 

9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

10. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń 

do  bezdotykowego pomiaru temperatury. 

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź 

chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

12. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi 

nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów). 

13. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 

 ochrona podczas kichania i kaszlu, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

14. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, 

infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas 

zajęć.   



15. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie 

zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. 

17. 17.Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności 

z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o  regularne czyszczenie (pranie 

lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.  

18. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji 

oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  

19. Zaleca się we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką 

szkolną ustalenie i upowszechnienie zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz 

godzin jego pracy.  

Zadania profilaktyczne programu to: 

  przeciwdziałanie i minimalizowanie zagrożenia związanego z COVID19 poprzez 

wprowadzenie treści z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, promocję szczepień, 

zachowanie reguł sanitarnych. Popularyzacja wśród młodzieży pojęcia odpowiedzialności 

społecznej; 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych 

i telewizji, 



 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym 

środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym i stwarzanie warunków do właściwego wypełniania obowiązków szkolnych;  

  kształtowanie umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości wirtualnej zwłaszcza w tzw. 

socialmediach. Uwrażliwianie na zjawisko przemocy w sieci. Wyposażanie w wiedzę, jak 

radzić sobie w sytuacji doświadczania hejtu w sieci. trudnych. 

 organizowanie warsztatów dla uczniów z Ukrainy z zakresu radzenia sobie ze stresem 

 kształtowanie umiejętności obniżenia napięcia u uczniów z Ukrainy 

Działania I Liceum Ogólnokształcącego  obejmują trzy poziomy profilaktyki: 

1. profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów 

i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej 

społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie 

pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na 

przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty 

radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do 

której można udać się po pomoc  

2. profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy 

zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, 

z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności 

uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez 

działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem 

jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie 

napotykanych trudności;  



3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działania skupiają się na osobach z grupy 

wysokiego ryzyka, np. samookaleczenia, nadużywanie alkoholu. Profilaktyka wskazująca 

zawiera w swoich działaniach również te wynikające    z działań drugiego poziomu. Pracownicy 

szkoły powinni  bardzo dyskretnie i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić mu opiekę 

szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia mu stałej 

specjalistycznej opieki.  

Pomimo, że wychowanie i profilaktyka są procesami odrębnymi, różniącymi się celem działań, 

to obydwa są ze sobą ściśle powiązane i posiadają pewien wspólny obszar.  

Cel wychowania   Wszechstronnie dojrzały człowiek  

Cel profilaktyki  Wspomaganie wychowania i  kompensowanie jego niedostatków  

 

Można powiedzieć, że wychowanie pełni rolę nadrzędną  nadającą sens działaniom 

profilaktycznym. Poprzez swoje działanie zapobiegawcze i korekcyjne, działania 

profilaktyczne tworzą warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego.  

IV Zakres modyfikacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 

2022/2023 I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego wyznaczyły potrzeby 

wychowawcze i profilaktyczne uczniów ukraińskich,  w tym czynniki ryzyka wynikające 

ze specyfiki sytuacji, w której się znaleźli.  Modyfikacja uwzględnia okoliczności związane 

z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

potrzeb i rozpoznania potrzeb wychowawczych i profilaktycznych  oraz ewentualnych 

czynników ryzyka p ustalono: 

1. Należy budować poczucie bezpieczeństwa uczniów z Ukrainy, którzy doświadczyli 

wojny, ucieczki z kraju, rozłąki z bliskimi, czy utraty dotychczasowej rutyny. 

2. Podejmować działania, które wzmocnią pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. 

3. Należy integrować młodzież z zespołem klasowym i dbać o właściwe relacje rówieśnicze 

(poprzez organizację wycieczek, wspólnych wyjść, imprez klasowych i szkolnych). 



4. Należy podejmować działania, które będą sprzyjać integracji kulturowej uczniów 

ukraińskich i polskich. 

5. Należy stwarzać możliwości wymiany doświadczeń i zwyczajów wynikających 

z odmienności kulturowej. 

6. Należy niezwłocznie reagować na wszelkie objawy ksenofobii, które mogą  

się pojawić wśród uczniów, zarówno polskich, jak i ukraińskich. 

7. Zaleca się prowadzenie warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem. 

8. Uczyć sposobów obniżenia napięcia.  

9. Reagować na wszelkie przejawy ksenofobii, które mogą się pojawić (zarówno  

w stosunku do uczniów ukraińskich, jak i polskich). 

 

W diagnozie wykorzystano.  

- wnioski z  obserwacji zachowań uczniów w szkole 

- wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

- informacji nauczycieli o problemach wychowawczych  

- rozmów z samorządem uczniowskim o problemach występujących w szkole 

- rozmów pedagoga szkolnego z uczniami i rodzicami 

- wywiadów przeprowadzonych z uczniami 

- wniosków z ewaluacji poprzednich programów wychowawczo – profilaktycznych 

- rozmów z wychowawcami uczniów z Ukrainy, którzy doświadczyli wojny, ucieczki                    

z kraju, rozłąki z bliskimi czy utraty życiowej rutyny 

 

Do diagnozy wykorzystano również: 

 

- Analizę dokumentów szkolnych (protokoły Rad Pedagogicznych, dzienniki zajęć lekcyjnych), 

analizę zaangażowania rodziców w pracę szkoły, wnioski z monitorowania frekwencji uczniów 

oraz obserwację zachowania uczniów w szkole. 

- Sprawozdanie pedagoga szkolnego z analizy sytuacji środowiskowo-wychowawczej uczniów 

z I Liceum  Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2022/2023 

- Diagnozę poszerzono również o analizę dokumentacji w minionym roku szkolnym: 

sprawozdanie pedagoga szkolnego, wychowawców klas,  oraz wyniki obserwacji i wywiadów 

wśród  uczniów ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 



Podstawowe kierunki polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 

 wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji; 

 wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację 

i realizację zajęć edukacyjnych; 

 wychowanie do życia w rodzinie oraz ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży; 

 działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania 

do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego 

już od szkoły podstawowej.  

 doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, 

w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

 

V.  Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

Realizacja zadań wychowawczych jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli, specjalistów, 

pracowników szkoły oraz dyrektora szkoły sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 



działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, 

praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom 

przeżywającym trudności psychiczne, 

 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu 

działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji 

w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących 

w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego, 

a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków 

do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu 

bezpośredniego uczniów ze sobą,     z zachowaniem zasad sanitarnych, 

 dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami 

formalnymi (np. prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę 

możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć 

kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami 

i klasami (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 



 we współpracy z punktem szczepień uwzględniając warunki lokalowo- organizacyjne szkoły, 

przygotowuje miejsce: 

- dla uczniów/osób oczekujących na szczepienie 

- do weryfikacji formalnej kwestionariusza 

- do kwalifikacji do szczepienia przez lekarza 

- do szczepienia 

- obserwacji po podaniu szczepionki 

 w przypadku organizacji szczepień na terenie szkoły dyrektor wyznacza toaletę wyłącznie do 

korzystania dla zespołu szczepiącego oraz dla innych osób( rodziny ucznia) chętnych do 

zaszczepienia 

 przekazuje rodzicom do wypełnienia kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego 

przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID – 1   ( informacje w kwestionariuszu 

dotyczą, m.in. samopoczucia ucznia   w konkretnym dniu i nie mogą być zbierane z dużym 

wyprzedzeniem) 

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia 

psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 

uczniów po roku epidemii? Wyzwania   i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, 

proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej 

kondycji psychicznej”, 

 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem 

specjalnym, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na 

zaobserwowane problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog specjalny, pedagog, 

psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy 



profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla 

nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami 

zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy 

pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan 

silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: 

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania  i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po 

okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej 

efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej 

efektywności zdalnego nauczania (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 

wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki 

i zdrowia psychicznego”), 

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie 

i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do 

zmieniających się warunków nauki, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu 

z Radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją, 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 



Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, 

innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

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

dla ucznia, 

 reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami 

epidemii COVID-19, 

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, 

obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej 

izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-

19, 

 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

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

swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, 

otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia 

wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19, 



 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących 

i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy 

na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby 

uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej 

pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym 

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu, 

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

- uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego 

trwania w stanie epidemii COVID-19,  

 w razie potrzeby reintegrują klasę  

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie 

wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych, 

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

i młodzieży, 



 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 

Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na 

rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 

nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego 

dyscyplinowania uczniów, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym 

rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej 

szkoły, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

Pedagog specjalny, pedagog szkolny/psycholog 

Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz 

dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 



edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 

zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami 

i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, 

asystentem rodziny); 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.  

 



Do zadań pedagoga szkolnego/psychologa należy: 

Pedagog szkolny/psycholog: 

• diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz możliwości 

psychofizyczne w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów 

• określa przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie uczniów i ich pełne uczestnictwo 

w życiu szkoły 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  

• inicjowanie i prowadzeni działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub 

stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, 

• wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji 

problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia, 

• rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na 

zaobserwowane problemy uczniów, 



• aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia 

uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu 

problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, 

profilaktycznych, 

• wspiera nauczycieli, wychowawców, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, 

że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny 

kryzys psychiczny 

• promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności 

szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. 

Rodzice: 

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 



 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

VI Treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego będą realizowane w trakcie:  

- zajęć prowadzonych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych  

- zajęć prowadzonych przez wychowawców  

- zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę  

- zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Opocznie  

- zajęć indywidualnych z pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem 

- zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

- Tygodnia Profilaktyki  

- Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych 

- Dnia Sportu Szkolnego  

- innych zajęć (np. w ramach projektów unijnych)  

- uroczystości  i imprez szkolnych  

- wycieczek szkolnych 

-  zajęć indywidualnego nauczania odbywających się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub 

w formie zdalnej oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 



- zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

- zajęć wspomagających dla uczniów 

- dodatkowych zajęć specjalistycznych 

VII Rodzice jako najważniejsi partnerzy w wychowaniu i profilaktyce 

 uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z wychowawcami klas;  

 uczestniczą w indywidualnych konsultacjach z wychowawcami klas, pedagogiem 

szkolnym oraz nauczycielami w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat 

zachowania i postępów w nauce swojego dziecka i/lub ewentualnych przyczyn 

trudności w szkole oraz wspólnym rozwiązywaniu takich problemów;  

 biorą udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez 

szkołę;  

 uczciwie i rzetelnie informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka (jeżeli jest to 

istotne w procesie nauczania) oraz o przyczynach jego nieobecności na zajęciach 

szkolnych;  

 ściśle współpracują z wychowawcą klasy, w celu lepszego oddziaływania 

wychowawczego.  

Zasady współpracy z rodzicami:  

1. Zasada pozytywnej motywacji. Nieodzownymi warunkami skutecznego współdziałania 

są: dobrowolność udziału, świadomość celowości współpracy, świadomość korzyści z nią 

związanych.  

2. Zasada partnerstwa. Mówi o równorzędnych prawach i obowiązkach nauczycieli 

i rodziców. Obie strony powinny dążyć do budowania wspólnoty wychowującej.  

3. Zasada wielostronnego przepływu informacji. Wielostronny przepływ informacji 

umożliwia: konfrontowanie różnych opinii i ocen na temat problemów bądź sukcesów 

wychowawczych, konfrontowanie rodzaju oddziaływań wychowawczych i ich rezultatów.  

4. Zasada jedności oddziaływań. Dotyczy zgodności celów oraz form i metod ich ściągania.  

5. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy. Współdziałanie rodziców i nauczycieli 

w obszarze wychowania wymaga czynnego udziału i stałego zaangażowania w inicjowaniu 

działań na rzecz tego wychowania.  



Najważniejsze działania w pracy wychowawczej w roku szkolnym 2022/2023  

 

Obszar rozwoju intelektualnego: 

 wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 

 rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

 zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych 

 wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie. 

 poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

 uczniowie wzorowo realizują obowiązek nauki 

Obszar rozwoju społecznego: 

 integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie  zajęć integrujących w klasach I. 

 reintegracja w klasach wyższych.  

 rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. 

 

Obszar rozwoju fizycznego: 

 kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

 w I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających 

kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

 100% uczniów zna reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19. 

 uczniowie znają zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej 

wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi 

z długotrwałej izolacji społecznej. 

 

Obszar rozwoju emocjonalnego: 

 kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

 prowadzenie zajęć) psychoedukacyjnych w klasach (po przeprowadzoneh diagnozie ) na temat 

umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji. 



 prowadzenie  zajęć kształcących umiejętność rozpoznawania własnych emocji. 

 uczniowie  potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony. 

 

Ponadto: 

 wzmacnianie czynników chroniących, wpływających na rozwój poprzez kształtowanie 

przyjaznego klimatu szkoły 

 rozwijanie takich kompetencji, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii 

COVID-19,  

 zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa uczniów przybywających z Ukrainy 

 zapewnianie poczucia integracji z zespołem klasowym i środowiskiem szkolnym uczniom 

z Ukrainy 

 kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec uczniów z Ukrainy 

 stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń i zwyczajów wynikających z odmienności 

kulturowej 

 reagowanie na wszelkie objawy ksenofobii, które mogą pojawić się u uczniów 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, upowszechnianie wśród dzieci 

i młodzieży wiedzy o  bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, 

w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji 

nadzwyczajnych 

 

Inne rekomendacje na rok szkolny 2022/2023 

1. Ciągłe uświadamianie uczniom potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie 

umiejętności niezbędnych do jego ochrony jako ważny cel edukacji zdrowotnej 

2. Zorganizowanie na terenie szkoły „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”, 

z uwzględnieniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez MEiN oraz GIS  ( celem 

jest utrzymanie stabilnej sytuacji epidemiologicznej) 



VIII Plan wychowawczo – profilaktyczny klas 

 Wychowawcy na podstawie programu wychowawczo – profilaktycznego oraz kierując się 

potrzebami uczniów klas i ich rodziców tworzą plan wychowawczo- profilaktyczny klas, 

którego składową są tematy godzin wychowawczych. Powinny w nim znaleźć się cele pracy 

wychowawczej oraz sposoby ich realizacji.  

Plan powinien zawierać: 

 1. Wstęp, np. profil klasy, wiek uczniów i wynikające z niego potrzeby  

 2. Diagnozę potrzeb (potrzeby indywidualne i grupy jako całości)  

 narzędzia wykorzystywane w diagnozie (ankieta, analiza dokumentów, rozmowa)  

 wyniki badań  

 wnioski  

3. Cele ogólne i szczegółowe (z nawiązaniem do programu wychowawczo -profilaktycznego 

szkoły)  

4. Harmonogram działań, np. w formie tabeli, zawierającej: działanie, adresatów, osobę 

odpowiedzialną, termin, przewidywane efekty i sposób monitorowania.  

5. Tematyka godzin wychowawczych  

6. Tematyka zebrań z rodzicami  

7. Sposób ewaluacji. 

  

 

Działania realizowane w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego 

 

Wszystkie przedstawione poniżej działania będą wspomagały rozwój ucznia ku pełnej 

dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które będą 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki.  

  



Rozwój społeczny ucznia  

ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI  TERMIN  

OSOBY  

ODPOWIEDZIAL 

NE  

Kształtowanie umiejętności 

komunikowania się 

i funkcjonowania w 

grupie. Promowanie 

postawy wzajemnej 

przyjaźni i zaufania 

Organizowanie zajęć 

integracyjnych ze 

specjalistami. 

Organizowanie wycieczek 

klasowych, 

międzyklasowych oraz 

wspólnych imprez 

klasowych i szkolnych. 

Cały rok szkolny Wszyscy 

nauczyciele, 

specjaliści 

Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny życia, 

a także ochrony przed 

chorobami zakaźnymi ( np. 

COVID – 19) 

Organizowanie 

pogadanek, 

zapoznawanie 

z najnowszymi 

wytycznymi MZ oraz 

GIS, egzekwowanie 

zasad reżimu 

sanitarnego, 

kształtowanie 

odpowiedzialności za 

swoje zdrowie 

i zdrowie innych ludzi 

 

Cały rok szkolny Wszyscy 

nauczyciele, 

specjaliści, dyrekcja 

szkoły 

Kształtowanie umiejętności 

ochrony przed zagrożeniami 

związanymi z technologią 

informacyjną 

Prowadzenie zajęć 

dotyczących 

przestępczości 

internetowej, a także 

uzależnienia id 

telefonów, komputera, 

gier i sieci. 

Podejmowanie działań 

zawiązanych z kampanią 

dotyczącą mowy 

nienawiści. Poznawanie 

mechanizmów hejtu 

w sieci. 

Według 

harmonogramu 

pracy 

wychowawczej 

dla 

poszczególnych 

oddziałów 

Nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy, 

podmioty 

zewnętrzne 



Kształtowanie postawy 

patriotycznej, wpajanie 

szacunku dla tradycji 

narodowej oraz kultury 

zachowania 

Organizowanie obchodów 

świąt szkolnych 

i państwowych, wycieczek 

edukacyjnych do miejsc 

pamięci narodowej, 

lekcje wychowawcze 

i muzealne. 

Cały rok szkolny Wychowawca, 

wszyscy nauczyciele 

Kształtowanie zasad savoir -

vivre z życiu codziennym 

Kształtowanie nawyków 

kulturalnego zachowania się 

w różnych sytuacjach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

Wprowadzenie 

kompleksowych 

działań promujących 

kulturalne słownictwo 

i przeciwdziałanie 

wulgaryzmom wśród 

uczniów. 

Cały rok szkolny Wychowawca, 

wszyscy 

nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

Kształtowanie przekonania 

o społecznym 

wymiarze istnienia osoby 

ludzkiej a także 

o społecznym aspekcie bycia 

uczniem szkoły. 

Omówienie zasad statutu 

szkoły i regulaminów 

szkoły, 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

stałe podkreślanie więzi 

szkolnej. 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 



Kształtowanie aktywnej 

postawy wobec przyszłej pracy 

zawodowej oraz wymagań na 

rynku pracy 

Warsztaty prowadzone 

przez pedagoga 

szkolnego oraz doradcę 

zawodowego , praca 

w Szkolnym Ośrodku 

Kariery, współpraca 

z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Opocznie, nauka 

wypełniania dokumentów 

związanych z podjęciem 

pracy zawodowej. 

Zajęcia z doradcą 

zawodowym, 

wprowadzenie 

Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa 

Zawodowego. 

Cały rok szkolny Specjaliści,  doradcy 

zawodowi, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości. 

Kształtowanie u uczniów 

umiejętności życiowych, 

w szczególności 

samokontroli, radzenie sobie 

ze stresem. 

Konsultacje z pedagogiem 

szkolny, spotkania 

z psychologiem z poradni, 

rozmowy indywidualne 

z wychowawcami, stałe 

motywowanie uczniów do 

pracy nad sobą. 

Cały rok 

szkolny 

Specjaliści, 

wychowawca 

nauczyciele. 

Aktywizacja środowiska 

szkolnego 

Praca w Samorządzie 

Uczniowskim, 

Wolontariat, praca 

w organizacjach 

uczniowskich. 

Cały rok szkolny Nauczyciele, 

uczniowie, 

samorząd, specjaliści 

Kreowanie postaw 

prospołecznych 

Udział w akcjach 

charytatywnych, 

Wolontariat, pełnienie 

obowiązków 

dyżurnego w klasie, 

Cały rok szkolny Wszyscy 

nauczyciele, 

samorząd, 

opiekunowie 

szkolnego koła 

wolontariatu 

Poznawanie ludzi godnych 

naśladowania 

Spotkania z absolwentami, 

ludźmi kultury i sztuki 

Cały rok szkolny Wszyscy 

nauczyciele, 

samorząd 



Promowanie uczniów 

uzdolnionych oraz 

zaangażowanych 

w działalność społeczną 

Nagradzanie wybitnych 

uczniów 

dyplomami, nagrodami 

rzeczowymi oraz 

stypendiami 

Cały rok szkolny Rada rodziców, 

dyrekcja, 

samorząd, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Kształtowanie postaw uczniów 

poprzez sport, nauka 

wzajemnej 

rywalizacji, postaw fair- 

play 

udział w zawodach 

szkolnych i pozaszkolnych 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

edukacji dla 

bezpieczństwa 

Kultywowanie tradycji Uroczystości szkolne oraz 

imprezy zewnętrzne 

Cały rok 

szkolny, 

zgodnie 

z harmonogra- 

mem 

Osoba określona 

w planie pracy 

na dany rok szkolny, 

nauczyciele, 

uczniowie, rodzice 

Kształtowanie więzi 

z regionem 

Organizowanie wycieczek 

turystycznych, 

krajoznawczych, 

wyjścia do muzeum 

oraz odwiedzanie 

miejsc Pamięci Narodowej 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele, 

samorząd 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy 

rówieśniczej, ułatwianie 

społecznej integracji 

uczniów i nauczycieli, 

tworzenie pozytywnych 

więzi całej społeczności 

szkolnej. 

Organizacja wyjść 

integracyjnych, 

wycieczki szkolne, obozy 

naukowe, wigilie klasowe 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca, 

wszyscy 

nauczyciele, 

specjaliści 



Wychowanie 

patriotyczne i obywatelskie 

Lekcje wychowawcze, 

języka polskiego, 

historii, wycieczki po 

Polsce (np. obóz 

koncentracyjny 

w Oświęcimiu,  Muzeum 

Powstania 

Warszawskiego, 

Muzeum Katyńskie, 

Cmentarz Wojskowy na 

Powązkach 

zwiedzanie Izby Tradycji 

Szkoły, 

uroczyste akademie, 

Zgodnie 

z planem 

wychowaw- 

ców oraz 

grafikiem 

wycieczek, 

zgodnie 

z planem 

uroczystości 

szkolnych 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 ceremoniały z udziałem 

pocztu sztandarowego, 

obchody rocznic 

narodowych:1 IX. 

17 IX, 11 XI, 3V 

  

Kształtowanie postawy 

szacunku dla środowiska 

przyrodniczego 

Obchody światowego Dnia 

Ziemi 22 IV, akcje 

sprzątania świata, godziny 

wychowawcze 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

nauczyciele biologii 

Kształtowanie umiejętności 

wsparcia rówieśniczego 

w sytuacjach kryzysowych dla 

uczniów 

Stałe uwrażliwianie na 

potrzeby innych, 

wychowywanie w sposób 

ukierunkowany na 

piękno, prawdę i dobro 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

specjaliści, dyrekcja 

szkoły 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na 

zajęciach lekcyjnych 

Zwiększenie współpracy 

z rodzicami w zakresie 

kontroli obowiązku szkolnego 

Analiza frekwencji uczniów 

Systematyczne 

informowanie rodziców 

o absencji uczniów, 

wywiadówki, dni otwarte, 

sporządzanie 

comiesięcznych kart 

kontroli frekwencji 

Cały rok 

szkolny 

Dyrekcja, 

wychowawcy 

nauczyciele, 

specjaliści 

  



Rozwój emocjonalny ucznia  

ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI  TERMIN  
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE  

Poznawanie swoich 

słabych i mocnych stron 

Zajęcia psychoedukacyjne 

dostarczające uczniom 

informacji 

zwrotnych na temat ich 

własnych postaw, 

mocnych i słabych stron, 

spotkania podczas Dni 

Kariery, współpraca z 

OHP oraz Powiatowym 

Urzędem Pracy 

Cały rok 

szkolny 

specjaliści, wszyscy 

nauczyciele, samorząd 

Uczenie sposobów 

wyrażania własnych 

emocji, radzenia sobie ze 

stresem spowodowanym 

COVID – 19, obniżanie 

napięcia emocjonalnego 

u uczniów 

przybywających 

z Ukrainy 

Wsparcie emocjonalne dla 

uczniów, prowadzenie 

warsztatów przez pedagoga 

szkolnego na temat własnych 

emocji, ich rozpoznawania 

i wyrażania, stworzenie 

odpowiedniego klimatu 

w szkole, zbudowanego na 

dialogu i partnerstwie, 

wpisanie odpowiednich działań 

do programów 

wychowawczych 

Cały rok 

szkolny 

Specjaliści, wszyscy 

nauczyciele, dyrekcja 

szkoły 

Umiejętność radzenia sobie 

ze stresem, także uczniów 

z Ukrainy 

Pogadanki na godzinach 

z wychowawcą, udział 

w próbnych maturach. Należy 

prowadzić wielostronne 

działania w zakresie 

profilaktyki 

stresu (np. warsztaty, 

szkolenia). 

Cały rok 

szkolny 

Specjaliści,  wszyscy 

nauczyciele 

Promowanie postaw  

wzajemnej 

przyjaźni, poczucia więzi, 

zaufania, stwarzanie 

możliwości wymiany 

doświadczeń  i zwyczajów 

wynikających 

z odmienności kulturowej 

z młodzieżą z Ukrainy 

Promowanie wrażliwości 

wobec uczniów 

o specjalnych potrzebach, 

wspólna organizacja 

i udział w imprezach szkolnych 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele, 

pielęgniarka 



Kształtowanie postaw 

tolerancji 

Zajęcia dotyczące 

rozwiązywania 

konfliktów, 

komunikowania się, 

tolerancji wobec 

odmienności. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

nauczyciele, specjaliści, 

dyrekcja 

Promowanie podstaw 

asertywnych, 

Empatycznych 

i altruistycznych 

Godziny wychowawcze, lekcje 

przedmiotów humanistycznych 

i pozostałe zajęcia, działalność 

wolontarystyczna. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca, 

nauczyciele, specjaliści 

Zachęcanie młodzieży do 

pracy nad sobą 

i własnym rozwojem 

duchowym. 

Ćwiczenie wytrwałości, 

systematyczności, 

punktualności, 

konsekwentne rozliczanie 

z powierzonych zadań. 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele 

Objęcie indywidualną 

opieką uczniów 

mających trudności 

adaptacyjne w sferze 

kontaktów społecznych, 

także uczniów 

przybywających 

z Ukrainy 

Rozmowy indywidualne 

z rodzicami, współpraca ze 

specjalistami, wsparcie ze 

strony instytucji wspierających 

wychowanie. 

Na 

bieżąco 

 

Specjaliści, wszyscy 

nauczyciele 

 

Rozwijanie motywacji 

u uczniów 

Prowadzenie zajęć 

z technik motywacyjnych 

w ramach godzin 

przeznaczonych do 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

nauczyciele, specjaliści 

  

dyspozycji wychowawcy; 

warsztaty prowadzone przez 

pedagoga; 

nawiązywanie 

współpracy z innymi 

podmiotami zajmującymi się 

zagadnieniem motywacji wśród 

uczniów 

  

 



Rozwój zdrowotny ucznia ( w tym ochrona zdrowia psychicznego) 

ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI  TERMIN  
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE  

Kształtowanie              

u uczniów wiedzy 

i umiejętności 

pozwalających na 

prowadzenie 

zdrowego stylu życia 

oraz podejmowanie 

zachowań 

prozdrowotnych, 

w tym w zakresie 

przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się 

epidemii COVID - 19 

Informowanie                      

o wytycznych MZ, GIS, 

warsztaty zdrowotne, 

propagowanie szczepień. 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele, 

specjaliści, dyrekcja szkoły 

Kształtowanie 

świadomego 

dążenia do 

ochrony zdrowia 

jako nadrzędnej 

wartości dla  

człowieka 

Udział w programach 

promujących zdrowy tryb 

życia, udział w zajęciach 

profilaktyki zdrowotnej 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

nauczyciele biologii, 

wychowania 

fizycznego, 

pielęgniarka, specjaliści 

 

Propagowanie 

honorowego 

krwiodawstwa 

Oddawanie krwi, 

wykłady, pogadanki 

Cały rok szkolny Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

i biologii 

Pomoc w radzeniu 

sobie  ze stresem 

Warsztaty, lekcje 

wychowawcze, spotkania 

z psychologiem 

Cały rok szkolny Wychowawca, 

nauczyciele, specjaliści 

 

Uświadomienie 

głównych 

zagrożeń utraty 

zdrowia 

Profilaktyka uzależnień, 

profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych, 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagog szkolny, terapeuci 

uzależnień ze 

 zapobieganie depresji, 

stresowi 

 specjalistycznych poradni 



Prowadzenie 

profilaktyki 

uzależnień 

Organizacja Tygodnia 

Profilaktyki, realizacja 

programów 

profilaktycznych, 

udział w konkursach 

o uzależnieniach, 

organizacja spektakli 

profilaktycznych, 

współpraca 

z Komendą Powiatową 

Policji w Opocznie. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele, 

psycholodzy z Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej 

w Opocznie, pielęgniarka 

szkolna, 

funkcjonariusze policji, 

pedagog szkolny 

Podejmowanie działań 

służących 

podniesieniu 

bezpieczeństwa 

w szkole 

Współpraca z instytucjami 

w zakresie edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

budowanie współpracy 

z rodzicami, działanie 

zgodnie ze strategiami 

działania w sytuacjach 

kryzysowych. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele, 

specjaliści. 

Pracownicy szkoły, 

instytucje wspierające 

placówki oświatowe w tym 

zakresie. 

Promowanie 

zdrowego stylu życia 

Organizacja Dnia 

Sportu Szkolnego, 

maratonów fitness, 

kształtowanie 

właściwych nawyków 

pielęgnacyjnych 

i higienicznych, 

aktywnych form 

wypoczynku 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagog, nauczyciele 

wychowania fizycznego 

Wspieranie uczniów, 

u których rozpoznano 

objawy depresji lub 

obniżenia kondycji 

psychicznej 

Indywidualne rozmowy 

wspierające z każdym 

uczniem, jego rodzicami. 

Ustalenie zakresu 

dalszych działań. Dalsze 

postępowanie wg ustaleń 

Zgodnie 

z potrzebami 

Wychowawcy, nauczyciele, 

specjaliści 



Poszerzanie wiedzy 

uczniów na temat 

wpływu sytuacji 

kryzysowej na 

funkcjonowanie 

w szkole oraz 

możliwości uzyskania 

pomocy w szkole 

i poza szkołą 

Lekcje wychowawcze 

z udziałem 

psychologa/pedagoga 

Zgodnie 

z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 

Pedagog/psycholog, pedagog 

specjalny, wychowawcy 

  

Rozwój intelektualny  ucznia 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminów zewnętrznych 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

szkolne konkursy 

z nagrodami 

Zajęcia zgodne 

z harmono-

gramem 

opracowanym 

w zespołach 

wychowawczych 

dla 

poszczególnych 

klas 

Przewodniczący 

zespołów 

wychowawczych, 

nauczyciele przedmiotu 

Rozwijanie ciekawości 

poznawczej 

Współpraca ze szkołami 

wyższymi (wykłady, 

zajęcia) udział w innych 

ofertach kulturalno- 

edukacyjnych, wymiany 

międzynarodowe-obozy 

naukowe 

Cały rok szkolny Samorząd szkolny, 

biblioteka, wszyscy 

nauczyciele 

Rozwijanie umiejętności 

twórczego i krytycznego 

myślenia 

Stosowanie metod 

aktywizujących, 

ocenianie kształtujące 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 



Promowanie uzdolnień 

uczniów 

Występy uczniów 

uzdolnionych 

artystycznie, akcje 

charytatywne, 

przedstawienia Koła 

Kabaretowo-Teatralnego 

SPONTAN, Studia 107. 

Prezentacje twórczości 

literackiej, plastycznej, 

fotograficznej uczniów 

i absolwentów, udział 

w konkursach 

i olimpiadach 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Udział uczniów w zajęciach 

dodatkowych 

Udział uczniów w kołach 

zainteresowań 

i uczestnictwo w zajęciach 

dodatkowych 

z poszczególnych 

przedmiotów, 

wolontariat 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Udział uczniów 

w konkursach 

Konkursy 

interdyscyplinarne, 

udział w konkursach 

przedmiotowych, 

olimpiady, 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Rozwój kulturalny Udział w  wydarzeniach 

kulturalnych, 

spektaklach teatralnych, 

koncertach, wystawach 

oraz lekcjach muzealnych 

Cały rok szkolny Zespół humanistyczny, 

samorząd, wszyscy 

nauczyciele 

Objęcie opieką uczniów 

słabszych 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych, 

propagowanie pomocy 

rówieśnicze, konsultacje 

indywidualne 

z nauczycielami 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele, 

specjaliści 



Umożliwianie uczniom 

szerokiego dostępu do 

wiedzy i informacji 

Stosowanie na lekcjach 

technik multimedialnych, 

współpraca z uczelniami 

wyższymi, wymiany 

międzynarodowe. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Uczenie planowania 

i dobrej organizacji własnej 

pracy 

 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

praktyczne sposoby 

zarządzania czasem na 

warsztatach prowadzonych 

przez pedagoga szkolnego 

Lekcje 

wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce, 

praktyczne 

sposoby 

zarządzania 

czasem na 

warsztatach 

prowadzonych 

przez pedagoga 

szkolnego 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny/psycholog 

  

 

Obszary modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

1) Budowanie poczucia 

bezpieczeństwa 

w szkole 

Związane z wojną przeżycia dzieci-uchodźców, ale również innych 

uczniów szkoły, wymagają zbudowania wśród pracowników szkoły 

świadomości o przeżyciach dzieci i konsekwencjach dla ich zdrowia 

psychicznego w przypadku braku odpowiedniej wrażliwości na 

traumę. W związku z tym, że dzieci będą pod dużym wpływem 

obecnych oraz nadchodzących wydarzeń związanych z wojną, 

nauczyciele powinni: 

 przygotować się na prowadzenie wielu trudnych dyskusji 

z uczniami, 

 wypracować właściwy styl prowadzenia rozmów na temat 

toczącej się wojny, 

 dostosowywać informacje o aktualnej sytuacji związanej 

z wydarzeniami w Ukrainie do wieku i możliwości 

percepcyjnych dziecka, 



 nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, 

 wzmacniać poczucie bezpieczeństwa poprzez informowanie 

o wsparciu udzielanym Ukrainie oraz bezpiecznym pobycie 

w Polsce. 

Z punktu widzenia budowania poczucia bezpieczeństwa kluczowe będzie pełne włączenie tych 

uczniów w życie szkoły oraz środowiska lokalnego. 

2) Integrowanie 

społeczności klasowej 

i wewnątrzszkolnej 

Podejmowane w szkole działania powinny stwarzać warunki do 

poznania przez uczniów polskich i ukraińskich kultur obydwu 

krajów, ukazania różnic i podobieństw łączących Ukraińców 

i Polaków, wyjaśniania tradycji, obrzędów, zwyczajów i ważnych dla 

obydwu krajów wydarzeń. Właściwe relacje rówieśnicze powinny 

być budowane w oparciu o pozytywne wartości, takie jak: tolerancja 

wobec różnych religii, kultur, tradycji, szacunek wobec osób innej 

narodowości. W szkole powinna być tworzona atmosfera 

wzajemnego zaufania, szacunku i otwartości na problemy innych. 

Integracji sprzyjać będzie wprowadzenie skutecznego sposobu 

i formy porozumiewania się z uczniami ukraińskimi, włączanie ich 

w życie szkoły, organizowanie wspólnego spędzania czasu podczas 

różnych, aranżowanych przez szkołę, sytuacji. 

Nawet najbardziej kompleksowe działania wśród uczniów okażą się niewystarczające, jeśli 

w proces integracji dzieci-uchodźców nie zostaną zaangażowani rodzice lub opiekunowie 

będący obywatelami Ukrainy. Zbudowanie relacji z rodzicami jest kluczowe ze względu na 

możliwość pozyskania wiarygodnych informacji dotyczących potrzeb dziecka, jego 

niepokojów, obaw, samopoczucia w nowym miejscu, relacji z rówieśnikami. Włączenie 

rodziców będących obywatelami Ukrainy w życie szkoły ma także znaczenie dla nich, bo ich 

więzi ze społecznościami lokalnymi dopiero się tworzą. 

3) Udzielanie uczniom 

odpowiedniej pomocy 

i wsparcia 

Nauczyciele powinni obserwować uczniów pod kątem zapewnienia 

pomocy psychologiczno-pedagogiczne, informować uczniów i ich 

rodziców, jakiego wsparcia może udzielić szkoła oraz do jakich osób, 

instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc. Pomocą dla uczniów 



będzie wskazanie im sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, 

zarządzania emocjami, budowania prawidłowych relacji 

rówieśniczych. Nad zwiększeniem ich kompetencji w tym zakresie 

powinni pracować z uczniami specjaliści zatrudnieni w szkole. 

Powinni oni także wspomagać nauczycieli w rozpoznania problemów 

w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej konkretnych uczniów 

oraz zespołów klasowych. 

W pomoc dzieciom z Ukrainy należy zaangażować także uczniów szkoły, wskazując w jaki 

sposób można pomagać ukraińskim rówieśnikom lub umożliwić realizację ich propozycji. 

 

Oczekiwane efekty zaplanowanych działań wychowawczo- profilaktycznych:  

1. Uczeń umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy.  

2. Uczeń ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich zdaniem.  

3. Uczeń zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich znaczeni, wie jak się wobec nich 

zachowywać.  

4. Uczeń potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z norma moralną  

i społeczną.  

5. Uczeń samodzielnie dokonuje oceny i samooceny.  

6. Uczeń rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich.  

7. Uczeń potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku cyfrowym.  

8. Uczeń radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża własne emocje.  

9. Uczeń angażuje się w pracę samorządu klasowego i szkolnego.  

10. Uczeń angażuje się w działalność wolontariatu.  

11. Uczeń świadomie bierze udział w różnych formach spędzania czasu wolnego.  

12. Zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed uzależnieniami.  

13. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami.  

14. Wzrost frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.  

15. Większa świadomość rodziców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zachowania w 

okresie adolescencji.  

16. Ukształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji uczniów 

i nauczycieli, wychowanków i wychowawców.  

17. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych nauczycieli.  



18. Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także przed chorobami zakaźnymi 

( np. Covid – 19). 

19. Uczeń zna zasady ochrony życia psychicznego ( w tym sytuacji kryzysowej wywołanej 

epidemią Covid -19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi 

z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego). 

20. Przekazanie uczniom wartości i norm społecznych.  

21. Jest świadomy zagrożeń wynikających z wojny na Ukrainie. 

22. Cechuje go otwartość i tolerancja dla odmienności kulturowej i zwyczajowej uczniów 

przybywających z Ukrainy. 

23. Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych 

działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-

profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

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

2. analizę dokumentacji, 

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

4. rozmowy z rodzicami, 

5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6. analizy przypadków, 

7. sprawozdanie z pracy wychowawczej, 

8. semestralne analizy wyników nauczania i frekwencji. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez Zespół ds. 

Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. 

Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie 

wyników. Z wynikami prac Zespołu w formie raportu zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna 

oraz Rada Rodziców. 

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego 

w Opocznie w dniu ……………………………………………… 


