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Przy opracowaniu programu uwzględniono: 

 Dotychczasowe doświadczenia 

 Sytuację pandemiczna w kraju i jej skutki (zamknięcie szkól, nauczanie zdalne marzec-czerwiec 2020) 

 Wyniki przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej 

 Wyniki analizy aktualnej sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku 

 Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

 

 

 



PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO: 

 Konstytucja RP, art. 48 ust.1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust.1 (Dz. U. z 1997 r., pozycja 483 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1601 wraz ze 
zmianami).  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327) – art.54 ust. 2 pkt 1.  

 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33).  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela, art.6 (Dz.U. 2019 poz. 2215).  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277.).  

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685.).  

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2182, z 2020 r. poz. 1337.).  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz.969.).  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkole II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467 wraz ze zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. (Dz.U. 2018 poz. 1601 wraz ze zm.). 



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół 
publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 639 wraz ze zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 
placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 1449) 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378.) - art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280). 

 Statut szkoły. 

 



  
I. KONCEPCJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

„Umysł  jest  jak  spadochron. Nie działa, jeśli nie jest otwarty” 
Frank Zappa 

Program wychowawczo-profilaktyczny został stworzony dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana, aby 
sprostać wymaganiom wdrażanej reformy edukacji. Jest on wynikiem pracy zespołu nauczycieli i wychowawców, pedagogów  którzy 
pracowali  nad  koncepcją liceum jako szkoły nowoczesnej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz ich rodziców opierając 
się  także na  wieloletnim doświadczeniu w pracy z uczniami gimnazjum.  Szkoły prowadzone przez Fundację PRIMUS stawiają na 
nowoczesną edukację, wykorzystywanie nowoczesnych technologii i wszechstronny rozwój ich wychowanków z dużym naciskiem na 
propagowanie  kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. Nowe liceum oprócz wdrażanych innowacji edukacyjnych i pedagogicznych jest 
więc w dużej mierze kontynuacją dotychczas realizowanych celów i wartości. Utrzymanie w liceum dotychczasowego patrona 
Gimnazjum Niepublicznego Nr 9 Roberta Schumana nakłada na szkołę zobowiązanie podtrzymywania głoszonych przez niego idei 
współpracy, porozumienia, tolerancji i jednoczenia się w celu wypracowywania wspólnego dobra w oparciu o wiedzę, innowacyjne 
myślenie przy zachowaniu ważnych wartości moralnych i etycznych. 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny stanowi  próbę spełnienia wymogów współczesnej  myśli pedagogicznej ale z pewnością 
nie czyni tego jeszcze  w sposób doskonały, dlatego musi podlegać modyfikacji. Program wychowawczo-profilaktyczny i szkolny zestaw 
programów nauczania tworzą spójną całość i zawierają wymagania ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły jak i każdego nauczyciela.  
Program wychowawczo-profilaktyczny ma za zadanie wspierać rozwój młodego człowieka w zakresie osiągania  dostosowanej do wieku 
dojrzałości: 

 fizycznej, 
 emocjonalnej, 
 duchowej, 
 społecznej, 

oraz przeciwdziałać  pojawiającym się problemom rozwojowym, środowiskowym i rodzinnym. 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY (ZA STATUTEM SZKOŁY) 

Szkoła, zgodnie ze swym charakterem, realizuje cele i zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze, uwzględnione w programie 
wychowawczo - profilaktycznym, a określone w ustawie o systemie oświaty.  

Cele Szkoły polegają na: 

1. stworzeniu uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego; 
2. przekazaniu rzetelnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności umożliwiających dalszą naukę, w tym podejmowanie studiów 

na wybranych przez nich kierunkach uczelni polskich i zagranicznych;  



3. kształtowaniu umiejętności językowych uczniów, umożliwiających używanie języka  ojczystego i nauczanych w Szkole języków 
obcych w różnych kontekstach zawodowych i  akademickich;  

4. wychowaniu młodzieży w poszanowaniu tradycji, historii kultury polskiej i europejskiej oraz wartości charakterystycznych 
dla cywilizacji europejskiej pamiętając o szacunku dla innych kultur i narodów;  

5. kształtowaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu i poszanowania tradycji polskiej i europejskiej;  
6. kształtowaniu wrażliwości społecznej i emocjonalnej poprzez rozwijanie idei wolontariatu;  
7. wychowywaniu w duchu tolerancji, przejawiającej się w postaci poszanowania dla drugiego człowieka. 

Zadania Szkoły to: 

1) przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki, podjęcia studiów wyższych oraz życia we współczesnym świecie; 
2) kształtowanie wśród uczniów umiejętności dbania o własny rozwój intelektualny i fizyczny;  
3) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku;  
4) stworzenie warunków do holistycznego rozwoju uczniów; 
5) odkrywanie, rozwijanie i ukierunkowywanie zdolności uczniów; 
6) rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;  
7) rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu;  
8) kształtowanie umiejętności współpracy;  

kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie szacunku do tradycji, historii, religii i kultury rodzimej i obcej.  

III. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne mają za zadanie  przygotować naszych absolwentów do: 

a) kontynuowania nauki zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami w celu podjęcia ról zawodowych oraz życia 
we współczesnym świecie; 

b) rozwijania swoich pasji i kompetencji; 
c) dbania o własny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny; 
d) prowadzenia zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku; 
e) bycia odpowiedzialnym za siebie i innych; 
f) życia w dbałości o środowisko naturalne; 
g) życia społecznego oraz gotowości niesienia pomocy innym; 
h) gotowości podejmowania ważnych ról życiowych; 
i) budowania trwałych relacji opartych o zasady współpracy, tolerancji i akceptacji; 
j) kultywowania i przekazywania postaw patriotycznych,  szacunku do tradycji, historii, religii, norm etycznych, kultury rodzimej 

i obcej; 
 



IV.  CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE: 

1) Opisane w programie działania wychowawcze uwzględniają najważniejsze cele zgodnie z kierunkami realizacji polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 i zadania szkoły, które polegają na: 

a) stworzeniu uczniom  warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego; 
b) przekazaniu rzetelnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności umożliwiających dalszą  naukę, w tym podejmowanie studiów 

na wybranych przez nich kierunkach uczelni polskich i zagranicznych; 
c) kształtowaniu umiejętności językowych uczniów umożliwiających używanie języka ojczystego i nauczanych języków obcych 

w różnych kontekstach zawodowych i akademickich; 
d) wychowaniu młodzieży w poszanowaniu tradycji, historii kultury polskiej i europejskiej oraz wartości charakterystycznych 

dla cywilizacji europejskiej pamiętając o szacunku dla innych kultur i narodów; 
e) kształtowaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu i poszanowania tradycji polskiej i europejskiej 

oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji i mowy nienawiści: 
f) kształtowaniu umiejętności korzystania z Internetu, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych; 
g) kształtowaniu wrażliwości społecznej i emocjonalnej poprzez rozwijanie idei wolontariatu; 
h) wychowaniu w duchu tolerancji, przejawiającej się w postaci poszanowania dla drugiego człowieka. 
i) edukowaniu w duchu pro ekologii 
j) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 
k) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom 

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 
l) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne 

i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 
m) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

2) Model nauczyciela - wychowawcy 

Nauczyciel-wychowawca realizujący zadania wychowawcze : 
a) jest komunikatywny, kulturalny i życzliwy, 
b) posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje, 
c) jest sprawiedliwy i konsekwentny, 
d)  stawia jasne wymagania, 
e) jest dobrym organizatorem, 
f) wykazuje zainteresowanie sytuacją ucznia, traktuje go w sposób podmiotowy, 
g) swoją postawą stanowi dobry przykład, 
h) organizuje i podejmuje działania wspierające rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny uczniów, 
i) zauważa problemy i trudności ucznia, udziela mu wsparcia lub zapewnia specjalistyczną pomoc. 



3) Formy realizacji zadań wychowawczych 

Zadania  wychowawcze są realizowane poprzez: 

a) podmiotowe traktowanie uczniów oraz indywidualizacja procesów wychowawczych i dydaktycznych,  w liceum prowadzenie 
tutoringu, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym; 

b) tworzenie w szkole życzliwej i przyjaznej atmosfery opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku, 
c) upowszechnianie znajomości statutu szkoły oraz innych dokumentów regulujących jej działalność, 
d) promowanie postaw godnych uczniów oraz karanie zachowań niepożądanych poprzez konsekwentne i jednolite 

przestrzeganie postanowień zawartych    w statucie oraz innych dokumentach obowiązujących w szkole, 
e) dobór tematyki godzin wychowawczych, metod i form pracy z uczniami w zależności od ich zainteresowań i potrzeb, 
f) zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, projektach, zawodach i turniejach sportowych 

oraz prezentacja ich osiągnięć na forum szkoły, 
g) tworzenie bogatej oferty zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, 
h) uczestnictwo w życiu kulturalnym dzięki wspólnym wyjściom do teatru, kina, muzeum oraz organizowanie imprez kulturalnych  
i) w szkole, 
j) rozwijanie postaw empatycznych poprzez udział w wolontariacie, akcjach charytatywnych i zachęcanie do pomocy 

koleżeńskiej, rozszerzanie działalności  Klubu Wolontariatu; 
k) tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej i aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, 
l) rozwijanie postaw patriotycznych poprzez eksponowanie na  różnych lekcjach  dorobku i historii narodu polskiego oraz udział 

uczniów w obchodach świąt państwowych i rocznic, 
m) prowadzenie wymian międzynarodowych, 
n) promowanie zdrowego stylu życia i wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko i otaczającą przyrodę, 
o) organizowanie zajęć integracyjnych, wycieczek,  dyskotek, studniówek, spotkań wigilijnych i innych imprez integrujących 

społeczność szkolną, 
p) pielęgnowanie tradycji szkoły, dbanie o jej wizerunek i promocję w środowisku lokalnym; 
q) współpraca z rodzicami i zachęcanie ich do aktywnego udziału  w życiu szkoły, 
r) współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi podmiotami  wspierającymi szkołę w procesie wychowania 

młodzieży. 
s) realizacja programu „Wychowanie do życia w rodzinie” w liceum i oddziałach gimnazjalnych; 
t) realizacja zadań doradztwa zawodowego zgodnie z „Wewnątrzszkolnym Systemem  Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego”, 
u) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, diagnozowanie ich potrzeb, problemów i stanów zagrożenia 

oraz realizacja programów profilaktycznych;opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

V. CELE I ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 

Celem profilaktyki jest  ochrona człowieka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami jego rozwoju. Na każdym etapie rozwoju 
człowieka istnieje szereg zagrożeń niosących za sobą negatywne konsekwencje zaburzające prawidłową socjalizację kształtującej 



się osobowości. 
Oddziaływanie profilaktyczne ma więc szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i  młodzieży w okresie dorastania, w czasie 
gdy u znacznej części obserwujemy: 

 zwiększoną podatności na podejmowanie zachowań ryzykownych,  

 spadek motywacji do nauki pracy, 

 problemy w komunikacji z dorosłymi, 

 nadmierny krytycyzm w stosunku do siebie i innych, 

 problemy z radzeniem sobie z emocjami. 

Diagnoza środowiska szkolnego 

Uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana prowadzonych przez Fundację PRIMUS to młodzież 
wywodząca się z rodzin o dobrym i bardzo dobrym statusie materialnym, których rodzicom zależy na edukacji ich dzieci. Wysokie 
standardy dydaktyczne oraz możliwość indywidualnego podejścia to wartości edukacyjne, które dają rodzicom i uczniom duże poczucie 
bezpieczeństwa w kontekście przyszłości edukacyjno-zawodowej młodych ludzi. 

Większość uczniów kontynuuje tu naukę od szkoły podstawowej. Dobra opinia o szkołach fundacji w środowisku lokalnym sprawia, 
że do  szkół dołączają także uczniowie i absolwenci z innych placówek. 
W celu dostosowania oddziaływań profilaktycznych do potrzeb środowiska zespół wychowawczy przeprowadził diagnozę środowiska 
szkolnego na podstawie obserwacji zachowania uczniów,  analizy zgłaszanych przez młodzież i rodziców problemów, rozmów opinii 
wychowawców i zespołu pedagogiczno-psychologicznego. 
Większość trudności uczniów związana jest z adolescencją, adaptacją i funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej zarówno 
w rzeczywistości szkolnej jak i wirtualnej np.: na portalach społecznościowych. Wysokie oczekiwania stawiane młodzieży przez dorosłych 
mogą wywoływać lęk przed niepowodzeniami szkolnymi, nadmierne napięcie  oraz inne trudności emocjonalne. W  przypadku niewielkiej 
grupy uczniów pojawiające trudności są wynikiem zakłóceń w funkcjonowaniu systemów rodzinnych.  

 

 

VI. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

1. Rada Pedagogiczna: 

a) określa, planuje i zatwierdza  zadania w zakresie wychowania i profilaktyki; 
b) określa zapotrzebowanie na realizację programów wychowawczych i profilaktycznych; 
c) dokonuje analizy działalności wychowawczej i profilaktycznej. 



2. Nauczyciele: 

a) współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo –Profilaktycznego, 
Statutu Szkoły oraz innych obowiązujących regulaminów i norm; 

b) wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach  i opiniach wydanych przez PPP. 
c) doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych. 

3. Wychowawca klasy: 

a) integruje zespół klasowy; 
b) dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 
c) wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 
d) realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów; 
e) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych; 
f) określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy i wsparcia odpowiednio 

do rozpoznanych potrzeb; 
g) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
h) podejmuje działania profilaktyczno -wychowawcze wynikające z Programu wychowawczo – Profilaktycznego w stosunku 

do uczniów,  
i) z udziałem rodziców i nauczycieli; 
j) wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, 
k) opracowuje i realizuje we współpracy z nauczycielami i  specjalistami plan wychowawczy klasy, 

4. Pedagog szkolny: 

a) współpracuje ze środowiskiem rodzinnym ucznia udzielając porad i wspierając rodziny; 
b) spotyka się z rodzicami w celu określenia wyłaniających się problemów; 
c) wspomaga nauczycieli w określaniu ewentualnych zagrożeń; 
d) uczy efektywnych metod radzenia sobie z trudnościami; 
e) prowadzi  zajęcia profilaktyczne, umożliwiające lepsze poznanie siebie oraz wzmacniające relacje i współdziałanie w klasach; 
f) prowadzi razem z psychologiem warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów i  rodziców; 

5. Psycholog szkolny: 

a) udziela indywidualnej pomocy uczniom i ich rodzinom; 
b) uczy rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania emocji;  
c) rozpoznaje przyczyny niepowodzeń uczniów; 
d) określa stan dynamiki grupy; 
e) wspomaga procesu kształtowania pozytywnego obrazu siebie, wykorzystywania własnych możliwości oraz umiejętności 



samodzielnego rozwiązywania  trudnych sytuacjach rodzinnych i środowiskowych; 
f) pomaga w sytuacjach konfliktowych z rówieśnikami poprzez naukę dobrej komunikacji, pozytywne rozwiązywanie konfliktów, 

efektywne sposoby pozbywanie się napięć i agresji. 

6. Doradca zawodowy: 

a) wspierają uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji, przygotowują uczniów 
do wyboru kierunku kształcenia,  

b) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

7. Dyrektor 

a) monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie wychowania i profilaktyki; 
b) diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki; 
c) inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym; 
d) współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki. 

8. Rodzice 

a) przedstawiają wychowawcom, dyrektorowi swoje opinie i sugestie na temat Szkolnego Programu Wychowawczo – 
Profilaktycznego lub podejmowanych działań profilaktycznych, 

b) mają prawo do korzystania z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego oraz w zakresie 
profilaktyki skierowanej do rodziców, 

c) wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych.



Harmonogram działań wychowawczo- profilaktycznych 

ZADANIA 
SZKOŁY 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁO
WE 

SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIAL
NE 

TERMIN 
REALIZACJI 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

SPOSOBY 
EWALUACJI 

ROZWÓJ 
INTELEKTUALNY
UCZNIA 
 

1.Poznawanie 
swoich 
talentów, 
możliwości 
 

 Rozpoznawanie swoich 
zainteresowań i hobby- koła 
zainteresowań, wyjścia na 
wystawy, konkursy, zajęcia 
z wychowawcą 

 Tutoring 

 Wybór przedmiotowych rozszerzeń 

 nauczyciele, 
wychowawcy 

 

 psycholog 
szkolny 

 doradca 
zawodowy 

 cały rok 
szkolny 
 

 Uczniowie znają 
swoje możliwości 
i zainteresowania 
oraz mają 
poczucie własnej 
wartości 

 Obserwacja 
postaw 
i zachowań 
uczniów  

 

2.Rozwijanie 
kreatywnego 
myślenia 

 nauka rozwiązywania problemów w 
sposób twórczy - zajęcia lekcyjne 
i pozalekcyjne 

 nauczyciele, 
wychowawcy 

 cały rok 
szkolny 
 

 uczniowie myślą w 
sposób kreatywny 

 Obserwacja 
uczniów 
podczas 
zajęć 

3.Budzenie 
ciekawości 
poznawczej 

 Poznawanie i zrozumienie 
znaczenia wiedzy dla własnego 
rozwoju i świadomości wpływu 
wiedzy i umiejętności na życie- 
praca na lekcji, praca w grupie, 
koła zainteresowań. 

 nauczyciele, 
wychowawcy 

 cały rok 
szkolny 

 

 chcą zdobywać 
nowe wiadomości 

 Analiza ocen 
pozyskiwany
ch przez 
uczniów, 
osiągnięć 
i sukcesów 

4.Rozwijanie 
poprawnej 
komunikacji 

 Przeprowadzenie zajęć na temat 
komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej, realizacja 
przygotowanych przez uczniów 
prezentacji 

 nauczyciele, 
wychowawcy 

 pedagog 

 dni 
projektow
e, 

 cały rok 
szkolny 

 

 Uświadomienie 
znaczenia 
komunikacji 
niewerbalnej, 
w codziennych 
kontaktach, 
umiejętność 
prezentacji 

 Obserwacja 
i ocena pracy 
w grupach 
podczas 
zajęć 

5.Poznanie 
podstawy 
programowej 
oraz zasad 
związanych 

 Zapoznanie uczniów z podstawą 
programową oraz zasadami 
i procedurami egzaminów 
zewnętrznych 

 Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele 
przedmiotów 

 IX 2020 

 cały rok 

 Uczeń zna 
program 
nauczania i zasady 
przeprowadzania 
egzaminu 

 Dokumenty, 
arkusz 
dostosowań 
edukacyjnych 
do egzaminu 



ZADANIA 
SZKOŁY 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁO
WE 

SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIAL
NE 

TERMIN 
REALIZACJI 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

SPOSOBY 
EWALUACJI 

z egzaminem 
maturalnym 

maturalnego. maturalnego 

6. Zapoznanie 
nauczycieli 
z opiniami 
i orzeczeniami 

 Dbanie o realizację zaleceń 
zawartych w orzeczeniach i 
opiniach PPP, 

 Objecie opieką psychologiczno-
pedagogiczną uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

 Pedagog, 
psycholog 

 cały rok  Nauczyciel stosuje 
dostosowania 
edukacyjne dla 
uczniów na 
zajęciach 

 Prace 
klasowe, 

7. Diagnozow
anie przyczyn 
trudności 
edukacyjnych  

 Monitorowanie niepowodzeń 
i organizowanie pomocy dla 
uczniów mających trudności w 
nauce 

 nauczyciele 
przedmiotów, 
pedagog, 
psycholog 

 cały rok  Uczeń poprawi 
umiejętności 
edukacyjne 

 prace 
klasowe, 
zeszyty, 
dziennik 
Librus 

8.Podniesieni
e znaczenia 
matematyki i 
przyrody 

 Wykorzystywanie narzędzi 
matematyki w życiu codziennym, 
a także kształcenie myślenia 
matematycznego 

 Szanowanie otaczającego 
środowiska, promowanie 
zachowań proekologicznych 

 wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy 
klas, rodzice, 
uczniowie 

 cały rok  Uczeń potrafi 
stosować myślenie 
matematyczne, 
rozwiązywać 
problemy 

 Udział w 
konkursach, 
olimpiadach, 
kołach 
zainteresowa
ń, 
promowanie 
akcji 
społecznych 
– dzień Ziemi 

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY 

1. Rozwijanie 

umiejętności 

akceptowania 

siebie oraz 

trafnej oceny 

własnych 

 Stosowanie aktywnych metod 
pracy z uczniem mających na celu 
„poznanie” samego siebie 

 Zajęcia warsztatowe 

 nauczyciele, 
wychowawcy 

 pedagog, 
psycholog 

 cały rok 
szkolny 
w każdej 
klasie 
ilość 
zależna 
od 
zgłaszan

 Uczeń poznaje 
siebie 

 Obserwacja 
uczniów 
podczas 
zajęć 



ZADANIA 
SZKOŁY 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁO
WE 

SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIAL
NE 

TERMIN 
REALIZACJI 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

SPOSOBY 
EWALUACJI 

działań ych 
potrzeb 

 

2. Rozwijanie 
odporności na 
stres 

 Indywidualne i grupowe spotkania 
– w miarę potrzeb 

 wychowawcy 
nauczyciele 

 pedagog, 
psycholog 

 

 cały rok 
szkolny 

 

 Uczeń potrafi 
radzić sobie ze 
stresem 

 Rozmowy na 
temat 
samopoczuci
a dziecka, 
ocena 
poprawy 
samopoczuci
a uczniów  

3. Budowanie 

własnego 

poczucia 

wartości, 

poznanie 

mocnych 

i słabych stron 

przez ucznia 

oraz praca 

nad nimi 

 Działania motywujące poprzez - 
spotkania z psychologiem oraz 
pedagogiem szkolnym, godziny 
wychowawcze, zajęcia lekcyjne, 
pozalekcyjne. 
 

 wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog 
 

 cały rok 
szkolny 
 

 uczeń zna swoje 
mocne i słabe 
strony 

 rozmowy 
z rodzicami, 
nauczycielam
i, uczniami 

4. Rozwijanie 
takich 
wartości jak , 
współpraca, 
solidarność, 
altruizm, 
patriotyzm 
i szacunek dla 
tradycji 

 Realizacja założeń podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 
w liceum na lekcjach 
przedmiotowych 

 wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog 
 

 cały rok 
szkolny 

 

 Uczeń stosuje 
wartości w swoim 
życiu. 

 dziennik 
Librus, 

 obserwacja 
uczniów 
podczas 
zajęć, wyjść 



ZADANIA 
SZKOŁY 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁO
WE 

SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIAL
NE 

TERMIN 
REALIZACJI 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

SPOSOBY 
EWALUACJI 

5.Motywowani
e do 
podejmowania 
odpowiednich 
wyborów 
i decyzji 
opartych na 
wartościach  

 Udzielanie wsparcia 
psychologicznego uczniom 
zgłaszającym trudności 
emocjonalne przez wychowawców, 
psychologów, pedagogów, 
specjalistów spoza szkoły 

 wszyscy 
członkowie 
społeczności 
szkolnej oraz 
przedstawiciel
e instytucji i 
organizacji 
współpracując
ych ze szkołą 

 cały rok 
szkolny 

 

 Uczeń potrafi 
zapanować nad 
swoimi emocjami. 

 notatki ze 
spotkań, 
dziennik 
Librus 

6.Wspieranie 
uczniów w 
umiejętności 
rozwiązywani
a problemów 
powstających 
w środowisku 
klasy 
i wzajemnych 
relacji 

 Rozmowy indywidualne 

 podkreślanie mocnych stron ucznia 

 Zajęcia warsztatowe 

 wychowawcy, 
nauczyciele, 

 pedagog, 
psycholog 

 cały rok 
szkolny 

 Efektywne 
rozwiązywanie 
problemów 

 Obserwacja 
i ocena pracy 
w grupach 
podczas 
zajęć 

7.Wspieranie 
rodziców 
w budowaniu 
wrażliwości 
emocjonalnej 

 Rozmowy wspierające, 

 Loża ekspertów – on-line 

 wszyscy 
członkowie 
społeczności 
szkolnej oraz 
przedstawiciel
e instytucji 
i organizacji 
współpracując
ych ze szkołą 

 cały rok 
szkolny 

 

 Uczeń jest 
wrażliwy 
emocjonalnie 

 dziennik 
Librus, 
notatki ze 
spotkań 

8.Kształtowani
e właściwego 
reagowania 
na przejawy 
agresji oraz 

 Warsztaty psychoedukacyjne  wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog 
 

 cały rok 
szkolny 

 

 Uczeń potrafi 
rozpoznać 
i wyeliminować 
zachowania 
niepożądane 

 dziennik 
Librus 



ZADANIA 
SZKOŁY 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁO
WE 

SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIAL
NE 

TERMIN 
REALIZACJI 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

SPOSOBY 
EWALUACJI 

innych 
zachowań 
ryzykownych 
w środowisku 
szkolnym 
i pozaszkolny
m 

ROZWÓJ 
SPOŁECZNY 

1.Rozwijanie 
postaw 
obywatelskich 
patriotycznych 
i społecznych 
uczniów 

 Wzmacnianie poczucia tożsamości 
narodowej, przywiązanie do historii 
i tradycji narodowych 

 wychowawcy 
nauczyciele 

 

 cały rok 
szkolny 

 Uczeń ma 
poczucie 
tożsamości 
narodowej 

 Dziennik 
Librus 

2.Wzmacniani
e poczucia 
tożsamości 
indywidualnej, 
kulturowej, 
narodowej, 
regionalnej 
i etnicznej. 
Upamiętnienie 
postaci i 
wydarzeń 
z przeszłości, 
najważniejszy
ch  świąt 
narodowych 
i symboli 

 Udział uczniów w uroczystych 
akademiach, w obchodach świąt 
państwowych. 

 

 Reprezentowanie szkoły w poczcie 
sztandarowym 

 wychowawcy 
nauczyciele 
 

 cały rok 
szkolny 

 Uczeń potrafi 
się zachować na 
uroczystościach 
patriotycznych, 
akademiach 
szkolnych 

 Dziennik 
Libru 

3.Nawiązywan
ie bliskich 
kontaktów 
w grupie 

 

 Tematyka godzin wychowawczych 
poświęcona zagadnieniom 
komunikacji międzyludzkiej 

 

 wychowawcy 
nauczyciele 

 

 

 cały rok 
szkolny 

 

 Uczniowie znają 
zasady 
poprawnego 
nawiązywania 

 Obserwacja 
uczniów, 
analiza 
kontaktów 



ZADANIA 
SZKOŁY 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁO
WE 

SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIAL
NE 

TERMIN 
REALIZACJI 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

SPOSOBY 
EWALUACJI 

rówieśniczej, 
tworzenie 
pozytywnych 
relacji 
międzyosobo
wych.  
 

  Rozmowy z rodzicami, zielone 
szkoły, wyjścia klasowe 

 

 Zajęcia integracyjne w klasach 
 
 

 Zajęcia adaptacyjne w klasie 1 
 
 
 

 Przeprowadzenie zajęć na temat 
komunikacji interpersonalnej. 

 
 
 

 Pedagog, 
psycholog, 
wychowawcy 

 Pedagog, 
psycholog, 
wychowawcy 

 

 wychowawcy, 
Pedagog 

 
 

relacji 
 

 

z rodzicami 
przez 
dziennik 
Librus,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Kształtowani
e zasad 
poprawnego 
współżycia 
w grupie 
rówieśniczej 
radzenie 
sobie w 
sytuacjach 
konfliktowych 

 Zajęcia dotyczące kształtowania 
relacji społecznych i empatii 
w grupie rówieśniczej i sytuacjach 
konfliktowych,  

 

 Wspieranie rodziców i 
wychowawców w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych- 

 

 Wychowawca, 
psycholog, 
pedagog 

 
 

 Pedagog, 
psycholog 

 w miarę 
potrzeb. 

 Cały rok 
– w miarę 
potrzeb 

 Uczniowie znają 
zasady 
kulturalnego 
zachowania i 
starają się 
stosować w życiu 
codziennym 

 Obserwacja 
zachowań 
uczniów, 
rozmowy 
z uczniami 
podczas 
lekcji, przerw, 
zajęć 
dodatkowych 

5.Współtworz
enie 
sprzyjającej 
atmosfery 
w szkole/ 
klasie 
 

 

 Godziny wychowawcze 
 

 spotkania klasowe – zgodnie z ror. 
GIs 
 

 Wychowawcy, 
nauczyciele 

 

 Cały rok 
szkolny 

 Uczniowie tworzą 
zgrany zespół 
klasowy i szkolny. 

 Analiza 
dziennika 
Librus- 
uwagi, 
informacje 
do rodziców  

6.Rozpoznani
e sytuacji 
trudnych, 

 Rozmowy z wychowawcami, 
uczniami , nauczycielami, 
rodzicami, zespoły nauczycieli 

 Dyrektor 
szkoły 

 Wychowawcy, 

 Cały rok 
szkolny 

 Sprawne i 
efektywne 
przekazywanie 

 Protokóły 
rady 
pedagogiczn



ZADANIA 
SZKOŁY 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁO
WE 

SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIAL
NE 

TERMIN 
REALIZACJI 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

SPOSOBY 
EWALUACJI 

monitorowani
e potrzeb 
uczniów  
i rozpoznawan
ie istniejących 
problemów. 

uczących dana klasę, 

 Posiedzenia rady pedagogicznej 

nauczyciele 

 ZPPP 

 Pedagog 

sobie informacji o 
trudnościach dzieci 

ej, ze 
spotkań 
zespołów 
wychowawcz
ego 

 Analiza 
dziennika 
Librus- 
informacje 
do rodziców, 
uwagi 

7.Zapewnieni
e 
bezpieczeńst
wa uczniom, 
profilaktyka 
agresji i 
przemocy 
w szkole 

 Organizowanie zajęć 
psychoedukacyjnych dla uczniów 

 Kontynuowanie współpracy z 
grupami teatralnymi – spektakle 
profilaktyczne – on-line 

 Zapewnienie podczas przerw 
opieki uczniom  

 Współpraca z instytucjami na 
terenie miasta działającymi na 
rzecz rodziny: policją, kuratorami. 

 pedagog 
 

 pedagog 
 

 wszyscy 
nauczyciele 

 pedagog, 
psycholog 

 Cały rok 
szkolny 

 

 II 
semestr 

 

 Cały rok 
szkolny 

 Cały rok 
szkolny 

 

 Uczniowie znają 
zasady 
bezpieczeństwa 

 Obserwacja 
zachowań 
uczniów 
podczas 
przerw, wyjść 
szkolnych, 
wycieczek, 
zielona 
szkoła 

  analiza 
dziennika 
Librus, 

8.Uczeń jest 
chętny do 
współpracy 
i pomocy 
kolegom- 
kształtowanie 
empatii i 
wzajemnego 
wspierania 
się. 

 Godziny wychowawcze 

 Wyjścia pozaszkolne 

 Praca w grupach 

 Wolontariat 

 Zajęcia warsztatowe dotyczące: 
budowania empatii, pozytywnych 
relacji w grupie w klasach NLO 

 

 wychowawcy 

 nauczyciele, 
 

 samorząd 
szkolny, 

 

 pedagog, 

 psycholog 

 cały rok 
 
 

 I i II 
semestr 

 Uczeń wie, czym 
jest empatia, 
wspiera innych i im 
pomaga. 

 Obserwacja 
zachowań 
uczniów 
podczas 
przerw, lekcji 
,wycieczek, 
informacja od 
wychowawcó
w, 
nauczycieli. 



ZADANIA 
SZKOŁY 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁO
WE 

SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIAL
NE 

TERMIN 
REALIZACJI 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

SPOSOBY 
EWALUACJI 

 

9.Przestrzega
nie zasad 
kulturalnego 
zachowania 
uczniów 

 Podejmowanie tematyki na 
zajęciach integracyjnych oraz 
godzinach do dyspozycji 
wychowawcy,  

 Organizowanie wyjść kulturalno-
oświatowych 

 

 wychowawcy, 
nauczyciele 

 cały rok  

 zgodnie z 
harmono
gramem 
wyjść 

 uczeń  
przestrzega  norm 
dobrego zachowania 
w środowisku 
szkolnym i rodzinnym:  
 

 Obserwacja 
zachowań 
uczniów 
podczas 
imprez 
szkolnych, 
klasowych, 
wycieczek 

 

10.Kształtowa
nie postawy 
tolerancji 

 

 Akcje charytatywne 

 Tematyka godzin wychowawczych 

 warsztaty zewnętrzne online 
 

 wychowawcy  
 

 pedagog, 
nauczyciel 
religii, etyki 

 

 zgodnie 
z przedmi
otowymi 
planami 
dydaktyc
znymi 
i wychow
awczymi 
klas 

 

 Uczniowie 
zwracają uwagę 
na drugiego 
człowieka i jego 
potrzeby 

 

 godziny 
wychowawcz
ych, rozmowy 
z uczniami 

 warsztaty 

ROZWÓJ 
FIZYCZNY I 
ZDROWOTNY 

1.Promowanie 
zdrowego 
stylu życia 
oraz 
harmonijnego 
rozwoju. 
 

 Tematyka realizowana w ramach 
lekcji przyrody, wychowania 
fizycznego, godz. wychowawczych 
oraz podczas rekreacji i imprez 
sportowych 

 Nauczyciele 
przyrody 

 cały rok  Uczniowie znają 
zalety zdrowego 
stylu życia 

 Analiza 
dziennika 
Librus- 
analiza 
tematów 
lekcyjnych 

2.Kształtowani
e właściwych 
nawyków 
zdrowotnych i 
higienicznych 

 Tematyka realizowana przy 
współudziale przedstawicieli służby 
zdrowia, na godz. do dyspozycji. 
wychowawcy, lekcjach wychowania 
fiz. i przyrody 

 nauczyciele, 
pielęgniarka 

 cały rok  Uczniowie znają 
zasady związane 
z higieną i 
zdrowiem 

 Analiza 
dziennika 
Librus- 
tematów 
lekcyjnych 

3.Przeciwdział
anie 
uzależnieniom

 Lekcje wychowawcze 

 Dyskusje 

 wychowawcy 
nauczyciele 

 Cały rok 
 

 Uczniowie i 
rodzice zdobyli 

 Ankieta, 
rozmowy, 



ZADANIA 
SZKOŁY 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁO
WE 

SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIAL
NE 

TERMIN 
REALIZACJI 

SPODZIEWANE 
EFEKTY 

SPOSOBY 
EWALUACJI 

-zapoznanie 
uczniów ze 
zdrowotnymi, 
społecznymi 
i moralnymi 
skutkami 
uzależnień  

 Projekcja filmu dydaktycznego 

 Spotkanie z psychologiem 

 Rozpowszechnienie broszur 
tematycznych, ulotek i innych 
materiałów 

 Lekcje informatyki, przyrody, 

 Spotkanie ze specjalistą od 
uzależnień 

 Spotkanie z przedstawicielem 
Policji 

 

 pedagog, 
wychowawcy 

 psycholog 

 specjaliści 
z zewnątrz,  

 
 

 psycholog, 
pedagog, 
wychowawcy 
klas 

 
 

 Paździer
nik 

 

 Po 2 
godziny 
w każdej 
klasie 

 
 
 

 Grudzień 

wiedzę na temat 
zagrożeń 
związanych 
z substancjami 
psychoaktywnymi 

obserwacje 
uczniów 
przez 
nauczycieli 

 

4.Zaburzenia 
w rozwoju 
psychicznym i 
emocjonalnym 
(zaburzenia 
odżywiania 
i nastroju) 

 wzmacnianie poczucia własnej 
wartości, 

 zapewnienie wsparcia 
emocjonalnego, 

 dostosowanie wymagań do 
indywidualnej sytuacji ucznia, 

 wskazywanie obszarów zagrożeń, 

 pedagogizacja rodziców 
(opracowywanie materiałów 
edukacyjnych na stronę 
internetową szkoły) 

 zaproponowanie warsztatów 
psychoedukacyjnych dla grupy 
chętnych rodziców, 

 sposoby radzenia sobie ze 
stresem, 

 monitorowanie i obserwacja 
uczniów,  

 współpraca z gabinetem lekarskim, 

 wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog, 
wychowawcy 
psycholog, 
specjaliści 
z zewnątrz,  
 

 Cały rok 
 

 Uczniowie 
otrzymują 
wsparcie, lepiej 
radzą sobie ze 
stresem i 
emocjami. 

 nauczyciele, 
wychowawcy,
psycholog i 
pedagog 
szkolny. 

 



 
 
PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

Celem profilaktyki jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami jego rozwoju. Na każdym etapie rozwoju 
człowieka istnieje szereg zagrożeń niosących za sobą negatywne konsekwencje zaburzające prawidłową socjalizację kształtującej się 
osobowości. 

Oddziaływanie profilaktyczne ma więc szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania, w czasie gdy u 
znacznej części obserwujemy: 

- zwiększoną podatności na podejmowanie zachowań ryzykownych, 

- spadek motywacji do nauki pracy, 

- problemy w komunikacji z dorosłymi, 

- nadmierny krytycyzm w stosunku do siebie i innych, 

- problemy z radzeniem sobie z emocjami. 

1. Diagnoza środowiska szkolnego 

Uczniowie  Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana prowadzonych przez Fundację PRIMUS  to młodzież 
wywodząca się z rodzin o dobrym i bardzo dobrym statusie materialnym, których rodzicom zależy na edukacji ich dzieci.  Wysokie 
standardy  dydaktyczne oraz możliwość indywidualnego podejścia to wartości edukacyjne, które dają rodzicom i uczniom duże poczucie 
bezpieczeństwa w kontekście  przyszłości edukacyjno-zawodowej młodych ludzi.. 

Większość uczniów kontynuuje tu naukę od szkoły podstawowej. Dobra opinia o szkołach fundacji w środowisku lokalnym sprawia, 
że do  szkół dołączają także uczniowie i absolwenci z innych placówek. 
W celu dostosowania oddziaływań profilaktycznych do potrzeb środowiska zespół wychowawczy przeprowadził diagnozę środowiska 
szkolnego na podstawie obserwacji zachowania uczniów,  analizy zgłaszanych przez młodzież i rodziców problemów, rozmów opinii 
wychowawców i zespołu pedagogiczno-psychologicznego. 
Większość trudności uczniów związana jest z adolescencją, adaptacją i funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej zarówno 
w rzeczywistości szkolnej jak i wirtualnej np.: na portalach społecznościowych. Wysokie oczekiwania stawiane młodzieży przez dorosłych 
mogą wywoływać lęk przed niepowodzeniami szkolnymi, nadmierne napięcie  oraz inne trudności emocjonalne. W przypadku niewielk iej 
grupy uczniów pojawiające trudności są wynikiem zakłóceń w funkcjonowaniu systemów rodzinnych.  



2. Rozpoznanie zagrożeń zachowań ryzykownych 

Rozpoznane zachowania 
ryzykowne 
 

Przyczyny 
 

Sposoby realizacji działań 
profilaktycznych 

Osoba 
odpowiedzialna 

Trudności adaptacyjne do 
nowego środowiska 
szkolnego i nowej grupy 
rówieśniczej 

- zamykanie się grupy na nowych 
członków, 

- nadmierny krytycyzm do siebie i 
innych, 

- promowanie rywalizacji na 
poziomie osiągnięć szkolnych, 

- indywidualne trudności jednostki 
na poziomie osobowości lub 
innych czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych, 

- organizowanie wyjazdów i zajęć 
wspierających integrację grupy, 

- wspieranie indywidualną pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną osoby 
wykazujące trudności adaptacyjne, 

- wspieranie postaw tolerancji i 
akceptacji, 

- nauczyciele, 
wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
szkolny 

Problemy okresu dojrzewania 
skupiające się wokół: 
akceptacji zmian fizycznych, 
labilności emocjonalnej, 
przeżywania pierwszych 
miłości, rozumienia i własnej 
seksualności 

- brak wystarczającej wiedzy, 
zdobywanie wiedzy w sposób 
nieprofesjonalny (Internet, fora 
społecznościowe, rówieśnicy) 

- trudności w komunikacji na temat 
dojrzewania z rodzicami, 

- traktowanie tematu dojrzewania i 
seksu jako tabu, 

- niska świadomość i akceptacja 
rodziców, dorosłych dla 
zachowań związanych z 
dojrzewaniem.  

- realizacja programu Wychowanie do 
życia w rodzinie, 

- uwzględnienie problemów w 
tematyce godzin wychowawczych, 

- organizowanie spotkań z 
seksuologiem, ginekologiem, 
psychiatrą 

- zajęcia psychoedukacyjne 
z pedagogiem i psychologiem 

- psychoedukacja rodziców – 
spotkania ze specjalistami, 

 

- wychowawcy, 
- specjaliści, 
- pedagog, psycholog 

Uzależnienia 
eksperymentowanie z 
papierosami, alkoholem, 
substancjami 
psychoaktywnymi w 
szczególności dopalaczami, 
cyber- uzależnienia  

- negatywny wpływ grupy 
rówieśniczej, 

- dostępność substancji, 
- chęć zaimponowania 

rówieśnikom, 
- chęć zwrócenia uwagi otoczenia, 
- problemy emocjonalne, 

- budowanie świadomości i 
negatywnego wpływu zagrożeń na 
jakość życia, podczas zajęć 
edukacyjnych oraz w ramach lekcji 
godzin wychowawczych, 

- zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki 
uzależnień (zajęcia w klasach I LO) 

-wychowawcy,  
-pedagog szkolny, 
-psycholog szkolny 
 
 
 
 



Rozpoznane zachowania 
ryzykowne 
 

Przyczyny 
 

Sposoby realizacji działań 
profilaktycznych 

Osoba 
odpowiedzialna 

- problemy rodzinne, 
- brak oczekiwanych przez siebie i 

innych  osiągnięć szkolnych. 

- wyjście na spektakl profilaktyczny 
uczniów klas III gimnazjum i I LO  
„My dzieci z dworca ZOO” 

- pedagogizacja rodziców podczas 
zebrań z rodzicami oraz w formie 
elektronicznej poprzez dziennik 
elektroniczny i stronę internetową 
szkoły, 

 

- zaproszeni 
specjaliści 

 
 
 
 
 
 
 
-zaproszenie 

specjalistów na 
prelekcję dla 
rodziców. 

Zaburzenia w rozwoju 
psychicznym i emocjonalnym 
(zaburzenia odżywiania i 
nastroju) 

- niskie poczucie własnej wartości,  
- problemy rodzinne, 
- problemy emocjonalne, 
- brak oczekiwanych przez siebie i 

innych osiągnięć szkolnych, 
- negatywny wpływ grupy 

rówieśniczej, 
- moda na tego typu zachowania, 
- internet źródłem instruktażu, 
- trudności z poradzeniem sobie 

ze stresem egzaminacyjnym, 

-wzmacnianie poczucia własnej 
wartości, 

- zapewnienie wsparcia 
emocjonalnego, 

- dostosowanie wymagań do 
indywidualnej sytuacji ucznia, 

- wskazywanie obszarów zagrożeń, 
- pedagogizacja rodziców 

(opracowywanie materiałów 
edukacyjnych na stronę internetową 
szkoły) 

- zaproponowanie warsztatów 
psychoedukacyjnych dla grupy 
chętnych rodziców, 

- sposoby radzenia sobie ze stresem, 
- monitorowanie i obserwacja uczniów,  
- współpraca z gabinetem lekarskim, 

- nauczyciele, 
wychowawcy, 

psycholog i pedagog 
szkolny. 

Zachowania agresywne i - nuda, brak zainteresowań - uświadamianie konsekwencji wychowawcy, 



Rozpoznane zachowania 
ryzykowne 
 

Przyczyny 
 

Sposoby realizacji działań 
profilaktycznych 

Osoba 
odpowiedzialna 

ryzykowne związane z 
korzystaniem z internetu 
- cyberprzemoc 
- kontakt z pornografią 
- nawiązywanie ryzykownych 
znajomości 
 
 

pozaszkolnych, 
- ciekawość, chęć poczucia się jak 

osoba dorosła, 
- brak świadomości realnych 

zagrożeń, 
- odreagowanie emocji, frustracji, 

problemów, 
- poczucie anonimowości i 

bezkarności. 

podejmowanych działań w sieci – 
rozmowy wychowawcze z uczniami 

- dzień projektowy  grudzień – 
HIV/AIDS 

 - szybkie i konsekwentne reakcje w 
przypadku zagrożeń lub zaistniałych 
ujawnionych  zdarzeń, 

 

pedagog szkolny, 
zaproszenie 

specjaliści 

Uzależnienia od 
nowoczesnych technologii 

- nuda, brak zainteresowań 
pozaszkolnych, 

- problemy emocjonalne, 
- problemy rodzinne, 
- niska samoocena,  
- lęk społeczny, 
- zbyt duże wymagania nauczycieli 

lub rodziców w stosunku do 
możliwości ucznia 

- budowanie i wskazywanie innych 
wartości, 

- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, 
- konsekwentne stosowanie zasad 

regulujących  korzystanie z urządzeń 
mobilnych na terenie szkoły i 
podczas wycieczek szkolnych, 

- nauczyciele, 
wychowawcy, 
psycholog i 
pedagog szkolny 

 
 
 

Kształcenie na odległość - Monitorowanie aktywności 
uczniów podczas zajęć,  

- Monitorowanie funkcjonowania 
emocjonalnego uczniów 

- Kontakt z rodzicami/ opiekunami  
- Rozmowy wspierające z uczniami 
 

-  nauczyciele, 
wychowawcy, 
psycholog i 
pedagog szkolny 

 
 

3. Określenie czynników chroniących zapobiegających zachowaniom ryzykownym  

Ochroną przed podejmowaniem przez młodego człowieka zachowań, które mogą stanowić zagrożenie lub wpływać na jego 
nieprawidłowy rozwój są przede wszystkim: 

a) silna więź z rodzicami; 
b) prawidłowe relacje rodzic-dziecko; 



c) stabilna sytuacja rodzinna; 
d) atmosfera zrozumienia i akceptacji w domu i szkole; 
e) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka; 
f) atmosfera sprzyjająca prawidłowemu kształtowaniu się samooceny oraz poczucia komfortu psychicznego 
g) jasne i konsekwentne zasady i metody wychowawcze; 
h) wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy; 
i) zainteresowanie nauką i własnym rozwojem; 
j) praktyki religijne, duchowe; 
k) podtrzymywanie tradycji kulturowych i kształcenie szacunku dla ich przekazywania; 
l) akceptacja w środowisku, aktywność społeczna; 
m) ruch, sport, rozwój zainteresowań i pasji; 
n) pozytywne wzorce zachowań. 
o) brak akceptacji na zachowania przemocowe. 

4. Sposób monitorowania i ewaluacji 

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego  i wynikających z niego planów pracy wychowawczej na dany rok 
szkolny wymaga stałej współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Monitorowanie realizacji planów pracy wychowawczo – profilaktycznej odbywa się poprzez: 

a) obserwację zachowania uczniów przez nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych, przerw i zajęć pozaszkolnych, uwagi 

pozytywne i negatywne zamieszczone są w dzienniku elektronicznym, systemach oceniania zachowania uczniów; 

b) okresowe sprawdzanie realizacji harmonogramu planu pracy wychowawczej na dany rok szkolny, sprawozdania wychowawców 

klas z pracy wychowawczo-profilaktycznej; 

c) okresową analizę ocen z zachowania; 

d) omawianie efektów pracy wychowawczo-profilaktycznej na zebraniach Zespołów wychowawczych, sporządzanie wniosków do 

dalszej pracy; 

e) analizę sprawozdań z pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego; 

f) kontrolowanie organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych;  

g) analizę tematyki godzin wychowawczych; 

h) analizę spotkań z rodzicami w ramach wywiadówek, „dni otwartych szkoły” i indywidualnych rozmów (tematyka zebrań, 

frekwencja, informacje o postępach uczniów i działaniu szkoły), prelekcji organizowanych dla rodziców; 

i) przyjmowanie przez Radę Pedagogiczną wniosków do planu pracy wychowawczej i profilaktycznej na kolejny rok szkolny. 



Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego odbywa się poprzez: 

a) zebranie przez wychowawców od rodziców i uczniów opinii dotyczących spraw wychowawczych w szkole, przekazanie informacji 

przewodniczącemu Zespołu wychowawczego; 

b) przyjęcie wniosków dotyczących zmiany w Szkolnym programie wychowawczo- profilaktycznym,  

c) podsumowanie przez Dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ewaluacji Szkolnego  programu wychowawczo- 

profilaktycznego, 

Szkolny Program  Wychowawczo - Profilaktyczny został zatwierdzony 

             Uchwałą Rady Pedagogicznej   

w dniu 30.09.2020r. 

 


