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1. Założenia wstępne wraz z podstawą prawną  
 

 

Wychowanie dziecka jest nadrzędnym prawem i obowiązkiem jego rodziców, 

dlatego odbywa się ono przede wszystkim w domu rodzinnym. Szkoła 

wspomaga jedynie rodziców w tym zadaniu, wynikającym z art. 48 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem pracy edukacyjnej i wychowawczej 

szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia traktowanego podmiotowo. 

Wychowanie jest rozumiane jako: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

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

powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki 

dzieci i młodzieży” (art.1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe) 

 

Profilaktykę rozumie się jako ogół działań zapobiegających niepożądanym 

zjawiskom rozwoju i zachowania się ludzi. Działalność profilaktyczna w szkole 

polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej 

i wskazującej. Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) W przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów 

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie 

działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych; 

2) W przypadku profilaktyki selektywnej- wspieranie uczniów, którzy ze 

względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania 

biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań 

ryzykownych; 

3) W przypadku profilaktyki wskazującej wspieranie uczniów u których 

rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji o których 

mowa w & 1 ust. 2 lub występowania innych zachowań ryzykownych, 

które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia oraz współpraca z placówkami. 

 

Szkolny system wychowawczy oparty jest na podstawowych zasadach etyczno-

moralnych, jasno określających pojęcie dobra i zła we wszystkich dziedzinach 

życia. Wszystkie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane  

w naszej szkole są oparte na następujących wartościach: 

• rodzina, 

• zdrowie, 

• przyjaźń, bliskość zaufanej osoby 

• wiara, 

• szacunek dla innych. 

Są one istotne dla rodziców, uczniów i nauczycieli naszej szkoły, dlatego tworzą 

fundament do którego odnosimy się w naszej codziennej pracy. 
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Ważnym elementem wychowania w szkole jest poszanowanie godności 

ludzkiej, kształtowanie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość oraz 

potrzeby solidarności międzyludzkiej, a także uwzględnienie zagrożeń 

współczesnego świata, by wskazać możliwości aktywnego przeciwdziałania im. 

Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych szkoły jest wychowanie 

patriotyczne pojmowane jako kształtowanie miłości do swojej ojczyzny, 

szacunku do jej historii, kultury i tradycji, odwoływanie się do wieloletniej 

tradycji szkoły i wzorców wypracowanych przez lata istnienia placówki oraz 

poszanowanie dla kultury i tradycji innych narodów tworzących wspólną 

cywilizację. 

 

Celem pracy edukacyjnej i wychowawczej szkoły jest lepsze przygotowanie 

ucznia do jego przyszłych zadań w czynnym życiu zawodowym i publicznym. 

Nauczyciele zobowiązani są wspierać uczniów w kształtowaniu ich własnej 

świadomości moralnej z uwzględnieniem osobowości i konkretnego środowiska, 

w jakim się oni wychowują. Nauczyciele pomagają uczniom budować 

koncepcję swego życia oraz wskazują pozytywne wzorce i uczą realizacji 

przyjętych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość. Nauczyciele 

podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Konsekwentne  

i wspólne działania RP oparte są na przekonaniu, że autorytet nauczyciela jest 

niezbędny w procesie wychowania.  

 Działalność naszej szkoły z obszarów wychowawczych i profilaktycznych 

wynika z poniższych aktów prawnych: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. Konwencja Praw Dziecka 

3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

4. Akty prawne szkoły 

5. Karta Nauczyciela 26.01.1982r z późniejszymi zmianami; 

6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

z dn. 26.10.1982 r. 

7. Ustawa o systemie oświaty z dn.07.09.1991r.; 

8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994r. 

( z późniejszymi zmianami) 

9. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dn. 

09.11.1995 r. 

10. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24.04.1997 r.( z późniejszymi 

zmianami) 

11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. dotyczące ramowych statutów 

publicznych szkół. 

12. Rozporządzenie MZ z dnia 25.06.2003r. w sprawie zakresu i organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
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13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

( z późniejszymi zmianami) 

14. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców 2005 

15. Rozporządzenie MEN z dn.30.04.2007.w sprawie warunków i sposobu 

oceniania i klasyfikowania (z  późniejszymi zmianami); 

16. Rozporządzenie MEN z dn.23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (z późniejszymi zmianami); 

17. Rozporządzenie MEN z dn.30.04.2013r. w sprawie udzielania i org. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach ( z późniejszymi zmianami); 

18. Rozporządzenie MEN z dn.18.08.2015r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii; 

19. Kierunki Rozwoju Polityki Państwa.. 

20. Rozporządzenie MEN z 28.08.2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii 

21. Rozporządzenie MEN z 09.08.2017r. w sprawie indywidualnego rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci i  indywidualnego nauczania dzieci  

i młodzieży( z późniejszymi zmianami) 

22. Rozporządzenie MEN z 28.08.2017r.w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla młodzieży niepełnosprawnej, 

niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

23. Krajowy Program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV na lata 

2017-20121 na podstawie Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 

13.12.2016r 

24. Krajowy Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
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2. Diagnoza 

 

• analiza zasobów szkoły 

 

1. Baza lokalowa szkoły – bardzo dobra. 

2. Bardzo dobre zaplecze do uprawiania sportów. 

3. Wyposażenie informatyczne, dobra współpraca z instytucjami 

 i organizacjami oraz innymi szkołami. 

4. Korelacja zagadnień dot. profilaktyki z programem nauczania 

przedmiotów takich jak: wychowanie do życia w rodzinie, religia, 

biologia, języki obce, wychowanie fizyczne, geografia, przedmioty 

zawodowe, chemia, godziny wychowawcze, pogadanki z pedagogiem 

szkolnym. 

5. Niewystarczające środki finansowe na działania i szkolenia 

profilaktyczne. 

6. Dwuzmianowość pracy szkoły ograniczająca możliwość korzystania z sal 

lekcyjnych. 

7. Mała liczba nauczycieli korzystająca z dokształcania się w zakresie 

profilaktyki. 

 

analiza występujących zagrożeń (na podstawie wniosków końcowych 

raportów ewaluacji wewnętrznej, obserwacji zachowań uczniów, analizy 

frekwencji, rozmów z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, analizy problemów 

pojawiających się w szkole oraz ankiety profilaktycznej przeprowadzonej wśród  

uczniów –maj 2018.) 

 

Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej z ostatnich trzech lat nie 

stwierdzono problemów wychowawczych wśród uczniów, a także nie 

zanotowano żadnych zagrożeń wynikających z zażywania substancji 

psychoaktywnych oraz stosowania aktów przemocy. 

   W oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów w roku 

szkolnym 2017/2018 wynika, iż młodzież  poświęca zbyt dużo czasu na 

technologie informatyczne.  
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3. Cele wychowania 
   

     Celem nadrzędnym działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły 

wynikającym z jej misji jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności  

oraz kształtowanie postaw, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie,  

a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji. 

 

    Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 

• fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych; 

• 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; 

• społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości  

• w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról 

społecznych; 

• aksjologiczne j- ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego  

i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia. 

 

Należy podkreślić, że działania szkoły są skierowane na wspieranie czynników 

chroniących – zarówno poprzez rozwijanie zasobów wewnętrznych, jak 

zewnętrznych, co wzmocni odporność uczniów na działanie czynników ryzyka. 

takie działania stanowią kluczowy element pedagogiki i profilaktyki 

pozytywnej. 
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4. Sylwetka absolwenta 
 

Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który jest 

wyposażony w kompetencje kluczowe definiowane jako wiedza, umiejętności  

i postawy jakich ludzie potrzebują do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia 

aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia: 

 

• posiada zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów 

i opinii w mowie i piśmie w języku ojczystym i obcym, 

• posiada umiejętność mediacji i rozumienia różnic kulturowych, 

• posiada umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia 

matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających  

z codziennych sytuacji, 

• posiada zdolność i chęć wykorzystania własnych zasobów do wyjaśniania 

świata przyrody, wyciągania wniosków, 

• stosuje wiedzę w odpowiedzi na postrzegane problemy, 

• umiejętnie i krytycznie wykorzystuje technologie społeczeństwa 

informacyjnego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się, 

• posiada podstawowe umiejętności w zakresie technik informatycznych, 

• posiada zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, 

organizowania własnego procesu uczenia się,  

• potrafi efektywnie zarządzać czasem i informacjami zarówno 

indywidualnie jak i w grupach,  

• posiada  kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe, 

• jest przygotowany do pełnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym, 

• posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

• posiada zdolność wcielania pomysłów w czyn, jest kreatywny  

i innowacyjny, 

• umie planować przedsięwzięcia i realizować zamierzone cele, 

• docenia znaczenie twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć  

za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, 

• dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym. 
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5. Główne działania profilaktyczne Szkoły  
 

1. Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców (opiekunów) programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych  

do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów 

profilaktycznych (zał. nr 1). 

 

2. 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 (zał. nr 2). 

 

3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków  

i substancji, o których mowa w &1ust.2, przez uczniów, a także norm 

przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych. 

 

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji 

szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 

uczniów zachowań ryzykownych. 
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5. Stosowane strategie profilaktyczne 

 
STRATEGIA: INFORMACYJNA 

 

UCZNIOWIE NAUCZYCIELE RODZICE 

- zapoznanie z zapisami 

statutu szkoły 

dotyczącymi procedur  

w sytuacjach 

ryzykownych , 

-informowanie  

o społecznych  

i zdrowotnych skutkach 

uzależnień. 

  

- ugruntowanie wiedzy 

na temat okresu 

rozwojowego młodzieży,  

- poszerzenie wiedzy  

na temat zachowań 

ryzykownych 

umożliwiającej 

rozumienie zjawiska 

podejmowania zachowań 

dysfunkcyjnych, 

- promowanie sukcesów 

młodzieży, 

- rozpoznanie uczniów 

 z grup ryzyka w szkole, 

- analiza sytuacji 

wychowawczej. 

- zapoznanie z zapisami 

statutu szkoły 

dotyczącymi procedur  

w sytuacjach 

ryzykownych, 

- zdobycie wiedzy  

na temat zachowań 

ryzykownych 

umożliwiającej 

rozumienie zjawiska 

podejmowania przez 

młodzież zachowań 

dysfunkcyjnych, 

- informowanie o 

społecznych i 

zdrowotnych skutkach 

zachowań 

dysfunkcyjnych. 

 

 

STRATEGIA: EDUKACYJNA 

 

UCZNIOWIE NAUCZYCIELE RODZICE 

- prowadzenie zajęć 

adaptacyjno- 

integracyjnych, 

- trening asertywności, 

- doskonalenie 

umiejętności 

- bieżąca aktualizacja 

wiedzy z zakresu prawa 

oświatowego, 

- monitorowanie potrzeb 

w zakresie doskonalenia 

umiejętności 

- monitorowanie potrzeb 

i oczekiwań wobec 

systemu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

- zapoznanie  

z  podstawowymi 
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komunikacyjnych, 

- kształtowanie 

odpowiedzialnych  

postaw.  

wychowawczych 

 i profilaktycznych, 

- psychoedukacja, 

- udzielanie wsparcia  

w sytuacjach 

kryzysowych, 

- kształtowanie 

umiejętności pracy  

z rodzicami ucznia 

przejawiającego 

zachowania 

dysfunkcyjne. 

 

dokumentami szkoły, 

- psychoedukacja 

odpowiadająca na 

potrzeby rodziców, 

- umożliwienie aktywnej 

działalności  

i współdecydowania  

o życiu szkoły. 

 

STRATEGIA: ALTERNATYWNA 

 

UCZNIOWIE NAUCZYCIELE RODZICE 

- atrakcyjna oferta zajęć 

pozalekcyjnych, 

- udział w konkursach 

przedmiotowych, 

sportowych  

i artystycznych oraz 

wszelkich działaniach 

alternatywnych, 

- organizacja imprez, 

- praca w organizacjach 

działających na terenie 

szkoły. 

- spotkania wychowawcy 

lub nauczyciela  

mającego kontakt  

z uczniem 

przejawiającym pierwsze 

objawy zagrożenia 

niedostosowaniem 

społecznym 

 z pedagogiem 

szkolnym, dyrektorami 

lub specjalistami  spoza 

szkoły. 

 

- organizowanie spotkań 

konsultacyjnych.  

 

STRATEGIA: INTERWENCYJNA 

 

UCZNIOWIE NAUCZYCIELE RODZICE 

- rozmowy z 

nauczycielem, 

wychowawcą, rodzicem, 

pedagogiem szkolnym. 

- udzielanie 

nauczycielom, 

wychowawcom wsparcia 

w sytuacji kryzysu. 

- wskazanie rodzicom 

osób i instytucji 

udzielających pomocy  

i wsparcia w sytuacji 

kryzysu. 
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6. Zadania wychowawcze z poszczególnych przedmiotów, 

wynikające z podstawy programowej danego przedmiotu 
 

 Z działaniami dydaktycznymi zmierzającymi do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia powinny iść zawsze w parze działania wychowawcze.  

W naszej szkole łączymy działania edukacyjne z działalnością wychowawczą. 

Każdy nauczyciel realizuje konkretny materiał z zakresu nauczanego 

przedmiotu oddziałując jednocześnie wychowawczo na uczniów w trakcie 

procesu dydaktycznego. W sferze wychowawczej bazuje na postawach 

wpojonych uczniom w domu, a ponadto kształtuje nowe, typowe dla kolejnego 

etapu rozwoju emocjonalnego.  

 

Język Polski 

 

 Do realizacji celów wychowawczych na lekcjach języka polskiego 

 w szkole średniej przydatne są zwłaszcza teksty literackie,  

w mniejszym stopniu lekcje nauki o języku. Działania, jakie podejmują 

bohaterowie; zdarzenia, w jakich uczestniczą; postawy, które sobą reprezentują; 

poglądy, które wyrażają,  są dobrym punktem wyjścia do kształtowania 

pozytywnych postaw czy nawyków u młodzieży. 

Działania wychowawcze na lekcjach języka polskiego obejmują:  

• kształtowanie wrażliwości uczuciowej i umiejętności kontaktowania się  

z drugim człowiekiem dzięki literaturze pięknej; 

• budzenie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie „dobra” jako 

wartości nadrzędnej  poprzez ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych 

postaci literackich, historycznych 

 i współczesnych;  uwrażliwienie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego 

człowieka oraz motywowanie do udzielania pomocy potrzebującym; 

• kształtowanie, bądź korygowanie postaw moralnych i myślenia 

wartościującego uczniów poprzez analizę postaw życiowych bohaterów 

literackich; 

• uczenie elokwencji, umiejętności formułowania własnych opinii, sądów, 

wniosków, które  pozwolą na przełamywanie lęku przed publicznym 

wypowiadaniem się młodzieży; 

• uczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nabierania zdrowego 

dystansu do przeciwności losu, czyli kształcenie tzw. dojrzałości 

emocjonalnej; 
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• przygotowanie do życia w rodzinie poprzez omawianie problematyki 

rodzinnej w ramach lekcji: prawa i obowiązki członków rodziny, 

odpowiedzialność członków rodziny; wartości, na których powinna opierać 

się rodzina  (miłość, zaufanie, szacunek, współodpowiedzialność, 

wyrozumiałość); 

• kształtowanie umiejętności wczuwania się w stany wewnętrzne drugiej osoby 

(empatia) poprzez analizowanie i interpretowanie przeżyć bohaterów 

literackich; 

• kształtowanie pozytywnych nawyków (np. systematyczności, 

obowiązkowości, odpowiedzialności za podejmowane działania, rzetelności, 

słowności); 

• wdrażanie do właściwych zachowań w szkole poprzez kształtowanie kultury 

języka; 

• kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości                      

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz  kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za wypowiadane słowa (ich treść, formę i estetykę); 

• kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania  

i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadzące do 

osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

• kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji  

i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur  

i tradycji. 

 

Wiedza o kulturze 

Nauczyciel wiedzy o kulturze w szczególności kształtuje u uczniów: 

• szacunek dla tradycji, polskiego dziedzictwa kulturowego;  

• postawę patriotyczną związaną z wartościami kulturowymi wspólnoty 

lokalnej; 

• postawę interpersonalną, społeczną, moralną,  

• postawę tolerancji wobec innych ludzi, a zwłaszcza przedstawicieli różnych 

ras i kultur; 

• postawy twórcze i myślenie refleksyjne poprzez zapoznanie uczniów  

z dorobkiem szeroko pojętej kultury (literatury, malarstwa, muzyki itp.); 

• postawę otwartości na kulturę, aktywnego udziału w tworzeniu kultury 

poprzez inscenizowanie utworów literackich  na zajęciach (etiudy teatralne  

i drama  na lekcjach), udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, 

wokalnych czy artystycznych; 

• postawę krytycznego odbioru zjawisk kultury poprzez organizowanie 

wyjazdów do kina, teatru, wycieczek do muzeum oraz właściwego 

zachowania w placówkach kulturalnych; 
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• postawę świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego 

przekazu; 

• umiejętność odbioru informacji rozpowszechnianych przez media; 

• kształtowanie wrażliwości moralnej, opartej na kanonie podstawowych 

wartości etycznych oraz estetycznej, poprzez obcowanie z dziełami kultury. 

 

Języki obce 

Działania wychowawcze na lekcjach języka obcego mają na celu: 

1. Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat 

faktów, zasad, teorii i praktyk; 

2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych 

wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Do najważniejszych działań podejmowanych przez nauczyciela języka obcego 

należą: 

• rozwijanie umiejętności czytania – umiejętność rozumienia, wykorzystywania                     

i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do 

osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

• rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego – umiejętność 

wykorzystania narzędzi matematyki w życiu co dziennym oraz formułowania 

sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

• rozwijanie umiejętności myślenia naukowego – umiejętność wykorzystania 

wiedzy            o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania 

problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody    i społeczeństwa; 

• rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w językach 

obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 

• rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 

• rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy 

informacji; 

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz 

uczenia się; 

• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

Ponadto, jak wszyscy nauczyciele, nauczyciel języka obcego:  

• kształci umiejętności posługiwania się językiem polskim, 

• poświęca dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów 

 do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 
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• poświęca uwagę edukacji zdrowotnej, której celem jest rozwijanie u uczniów 

postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

• kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu            i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla 

innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura 

osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz 

do pracy zespołowej. 

• kształtuje postawę obywatelską, postawy poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.  

• zapobiegać wszelkiej dyskryminacji. 

 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 

Do najważniejszych działań wychowawczych podejmowanych przez 

nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych należy stwarzanie 

uczniowi warunków, aby: 

• poznał funkcjonowanie swojego organizmu i osiągnął pełną dbałość  

o zdrowie własne oraz innych ludzi; 

• umiejętnie tworzył środowisko sprzyjające zdrowiu; 

• poznawał funkcjonowanie globalne świata, 

• umiejętnie posługiwał się podstawowymi obliczeniami matematycznymi 

 i potrafi zastosować je w życiu codziennym. 

• doskonalił umiejętności samooceny i samowychowania; 

• potrafił poszukiwać, odkrywać i dążyć na drodze rzetelnej pracy do osiągania 

konkretnych celów życiowych i wartości ważnych dla odnajdywania 

własnego miejsca w świecie; 

• umiejętnie godził dobro własne z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie 

z odpowiedzialnością za innych oraz wolność własną z wolnością innych; 

• umiał zgodnie współżyć i współpracować w zespole, szanując pracę swoją 

 i  innych, 

• uczył się planować, organizować i oceniać własne działania,  

• potrafił przewidywać skutki swojego działania i przyjmując 

odpowiedzialność za nie, 

• potrafił rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy; 

• był przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania 

decyzji, a także ponoszenia konsekwencji nieudanych wyborów, 

• dbał o środowisko naturalne kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju 

i zasadami ekologii, 

• umiał zgodnie współżyć i współpracować w zespole, szanując pracę swoją  

i  innych, 
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• był tolerancyjny i wrażliwy na drugiego człowieka, wiarygodny, 

odpowiedzialny, przedsiębiorczy, uczciwy, wytrwały w dążeniu  

do wytyczonych celów;  

• posiadał umiejętność budowania więzi międzyludzkich oraz efektywnego 

współdziałania w zespole; 

• uświadamiał sobie wyzwania współczesnego świata, takie jak wymiana 

informacji oraz postęp naukowo – techniczny; 

• był przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania 

decyzji, a także ponoszenia konsekwencji nieudanych wyborów. 

 

Historia 

Działania wychowawcze na lekcjach historii obejmują:  

• kształtowanie szacunku dla własnego państwa,  

• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, 

• budzenie  szacunku dla symboli i barw narodowych, 

• wspomaganie samo identyfikacji narodowej   i kulturowej,  

• kształtowanie poszanowania tradycji i zwyczajów, 

• wspieranie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej  

i państwowej,  

• umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych  

i politycznych,  

• kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych 

i państwowych,  

• kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie, takich jak: uczciwość, 

wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 

szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kultura osobista, gotowość do 

uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

 

Wiedza o społeczeństwie 

Działania wychowawcze podejmowane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie:  

• przygotowanie do pełnienia ról społecznych i podejmowania wysiłku na rzecz  

rozwoju  własnej społeczności;  

• uwrażliwianie na potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, 

zwalczanie zła, solidaryzowanie się z ofiarą przemocy, chronienia życia;  

• zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad współżycia społecznego i tolerancję; 

• kształtowanie szacunku dla własnego państwa.; 

• rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej  

i państwowej ; 

• budzenie  szacunku dla symboli i barw narodowych, 

• kształtowanie poszanowania tradycji i zwyczajów.  
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• wspomaganie samo identyfikacji narodowej   i kulturowej.   

• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,  

• rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,  

• rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej  

i państwowej , 

• kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie, takich jak: uczciwość, 

wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 

szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kultura osobista, gotowość do 

uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

 

Przedmioty zawodowe 

Działania wychowawcze realizowane w czasie kształcenia zawodowego 

teoretycznego i praktycznego: 

• kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wpajanie 

poczucia konieczności nieustannego rozwoju zawodowego i społecznego  

w aspekcie dobra osobistego i publicznego; 

• kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym (w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej i w państwie)  

ze szczególnym uwzględnieniem współudziału w rozwoju własnego regionu; 

• wpajanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów w duchu 

sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i wolności, szacunku dla 

siebie i innych, czyli szeroko pojętych wartości humanistycznych; 

• promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań 

oraz zachęcanie uczniów do popularyzowania takiego stylu życia w swoim 

najbliższym otoczeniu; 

• budowanie szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa 

kulturowego Polski; 

• motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje 

zachowanie nie tylko w szkole i poza szkołą, ale również za planowanie 

swojej przyszłej kariery; 

• kształtowanie postawy uczniowskiej mającej na celu wywiązywanie się  

z obowiązków ucznia, zawartych w Statucie Szkoły;umiejętnie tworzył 

środowisko sprzyjające zdrowiu; 

• doskonalenie umiejętności samooceny i samowychowania; 

• prowadzenie ucznia, aby potrafił poszukiwać, odkrywać i dążyć na drodze 

rzetelnej pracy do osiągania konkretnych celów życiowych i wartości 

ważnych dla odnajdywania własnego miejsca w świecie; 

• wypracowanie u ucznia umiejętności zgodnej współpracy w zespole przy 

poszanowaniu pracę swojej i  innych; 
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•  nauczenie planowania, organizowania i oceniania własnych działań, 

przewidywania skutków swojego działania i przyjmowania za nie 

odpowiedzialności, a także ponoszenia konsekwencji nieudanych wyborów; 

• wypracowanie dbałości o środowisko naturalne zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju i ekologii.  

 

Wychowanie fizyczne  

Działania wychowawcze realizowane w czasie zajęć wychowania fizycznego: 

• uświadomienie wpływu umiarkowanej systematycznej aktywności 

 na sprawność fizyczną (zdrowotną) człowieka; 

• nabycie i pogłębianie wiedzy i umiejętności ruchowych umożliwiających 

uczestnictwo w rożnych formach aktywności przez całe życie, w zależności 

od stanu zdrowia, możliwości i zainteresowań; 

• doskonalenie indywidualnych umiejętności z zakresu rożnych dyscyplin 

sportowych; 

• rozwijanie osobistych zainteresowań wybranymi obszarami kultury fizycznej; 

• poznanie zasad racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawność fizyczną -

związanych z uprawianiem rożnych form aktywności fizycznej - 

umożliwiających samokontrolę i samoocenę podejmowanych działań; 

• nabycie umiejętności organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych; 

• dbanie o kulturę języka poprzez unikanie używania wulgaryzmów; 

• doskonalenie umiejętności dyskutowania i kulturalnego rozwiązywania 

konfliktów; 

• kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych; 

• przestrzeganie zasady fair play w sporcie i w życiu codziennym 

(kształtowanie pożądanych postaw: odpowiedzialności za własne 

postępowanie, wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, 

prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania w sytuacji sukcesu  

i niepowodzenia); 

• godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym. 
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7. Podmioty realizujące oddziaływania wychowawczo-

profilaktyczne 
  

Wszystkie działania wychowawcze i profilaktyczne na terenie szkoły  

są realizowane wspólnie przez Dyrektora, rodziców, nauczycieli i młodzież. 

Tworzą oni organy szkoły: Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski, które współdziałają ze sobą w oparciu o postanowienia zawarte w 

Statucie Szkoły. Określa on również podstawowe obowiązki nauczycieli, 

wychowawców i pedagoga szkolnego (Statut Rozdz. 6§17,18,19,21,22; 

Rozdz.11§32; Rozdz. 12).  

 

Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: 

 

• Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 

• Urząd Miasta Jarosławia 

• Podkarpackie Centrum Edukacji  Nauczycieli 

• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie 

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu 

• Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

• Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu 

• Straż Miejska w Jarosławiu 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Jarosławiu 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

• PCK 

• PWSTE w Jarosławiu oraz innymi szkołami wyższymi w zależności od 

potrzeb 

• Stowarzyszeniem KARAN w Rzeszowie 
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8. Metody ewaluacji programu  

 
    Przedstawiony powyżej szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

będzie realizowany w okresie od września 2018 do czerwca 2019 roku. Na 

koniec realizacji programu przewiduje się jego ewaluację poprzez analizę 

rocznych sprawozdań: wychowawców zespołów klasowych, nauczycieli - 

specjalistów i liderów szkolnych zespołów problemowych pod kątem treści oraz 

działań wychowawczych i profilaktycznych realizowanych w bieżącym roku 

szkolnym. 

 

10.Wykaz uroczystości szkolnych 
 

   Obchodzenie  świąt  i  uroczystości  ma  ważne  znaczenie  dla  budowania  

tożsamości  młodego  człowieka. Świętowanie  służy  także indywidualizacji  

pracy,  kiedy  uczniowie  przyjmują  różne  role, zgodnie  ze  swoimi  

możliwościami,  zainteresowaniami  i  potrzebami. Wspólne świętowanie,  

to również kształtowanie postaw i umiejętności, np. pracy w zespole, integracji 

 i rozbudzenie zainteresowań, odkrywanie nowych możliwości uczniów.  

 

   W  naszej  szkole  obchodzone są  przede wszystkim święta i uroczystości  

państwowe związane z naszą historią, tradycją i tożsamością narodową ale także 

święta międzynarodowe.  Kalendarz świąt i imprez szkolnych, został 

opracowany na podstawie  rankingu przeprowadzonego wśród uczniów przez 

wychowawców klas. 

 

Lp. Nazwa imprezy 

 

Odpowiedzialny Termin 

realizacji 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrektor  szkoły wrzesień 

2. Ślubowanie uczniów klasy I Wychowawcy klas I wrzesień 

3. Kiermasz podręczników 

szkolnych 

Opiekun Samorządu,  

Samorząd 

uczniowski,  

wrzesień 

4. Dzień chłopaka Wychowawcy klas wrzesień 

5. Akademia z okazji święta KEN Nauczyciele języka 

polskiego 

październik 

6. Turniej integracyjny klas I Samorząd 

uczniowski, 

październik 
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wychowawcy klas I 

7.  Święto Niepodległości Wyznaczeni 

nauczyciele (wos , 

historia) 

listopad 

8. Mikołajki Wychowawcy klas grudzień 

9. Kiermasz Świąteczny Caritas szkolny grudzień, 

kwiecień 

10.  Uroczysta akademia z okazji 

świąt Bożego Narodzenia 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

grudzień 

11. Wigilia w klasach Wychowawcy  

12. Bal studniówkowy Rada rodziców styczeń, luty 

13. Walentynki szkolne Samorząd uczniowski luty 

14. Dzień kobiet Wyznaczeni 

nauczyciele 

marzec 

15. Dzień wiosny – dzień otwarty 

szkoły 

Wychowawcy klas, 

wyznaczone zespoły 

marzec 

16. Dni Europejskie Nauczyciele języków 

obcych 

kwiecień 

17. Uroczyste zakończenie nauki w 

klasach programowo najwyższych 

Dyrektor szkoły kwiecień 

18. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja Wyznaczeni 

nauczyciele (wos , 

historia) 

kwiecień, maj 

19. Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 

Dyrektor szkoły czerwiec 

 

 

 

   Kalendarz świąt i imprez szkolnych jest dokumentem otwartym – 

modyfikowanym każdego miesiąca. 
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9. Szczegółowe zadania programu 

 
 Edukacja  w szkole średniej trwa trzy lata w liceum i cztery 

w technikum. Poniżej prezentujemy treści wychowawczo-profilaktyczne  

do realizacji podczas godzin będących do dyspozycji wychowawcy. 

 

Klasa I LO i Technikum 
 

OBSZAR: Zdrowie - edukacja zdrowotna 

 

 

➢ Nabycie umiejętności dostrzegania indywidualnych różnic związanych  

ze sposobem reagowania na stres. 

➢ Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć: dawania  

i przyjmowania informacji zwrotnej (bez obwiniania innych). 

➢ Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych umiejętności 

życiowych i planowania ich rozwoju. 

➢ Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania oraz oceniania 

własnego uczenia się, planowania przyszłości oraz wyznaczania celów  

i ich realizacji. 

➢ Utrwalanie umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia 

fizycznego. Kładzenie nacisku na dbałość o zdrowie poprzez aktywność 

fizyczną. 

➢ Rozwijanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, 

ale też odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. 

 
OBSZAR: Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

 

➢ Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienia. 

➢ Rozwój zaangażowania w różne formy aktywności (koła zainteresowań, 

wolontariat itp.). 

➢ Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego 

systemu wartości w klasie. 

➢ Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska, umożliwiającego 

koncentrację na nauce poprzez działania integracyjne. 
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➢ Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania różnych form 

grupowej pracy nad rozwiązaniem problemów (burza mózgów, dyskusja 

grupowa). 

 

OBSZAR: Kultura-wartości, normy, wzory zachowań 

 

➢ Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych 

zadań lub dziedzin życia szkoły (samorząd uczniowski, klub sportowy 

itp.). 

➢ Rozwijanie umiejętności realizacji własnych celów w oparciu o rzetelną 

pracę i uczciwość. 

➢ Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności. 

➢ Rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich wkładu w rozwój 

cywilizacji. 

➢ Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz 

innych osób. 

 

OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

 

➢ Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji 

psychoaktywnych w wymiarach:   

− emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji),  

− poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych 

z używaniem substancji psychoaktywnych)  

−  behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych). 

➢ Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról 

społecznych. 

➢ Kształtowanie postaw zapobiegających wczesnym kontaktom seksualnym 

i związanych z nimi problemów. 

➢ Utrwalanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania 

z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania 

cyberprzemocy. 

 

Klasa II LO i Technikum 

 
OBSZAR: Zdrowie - edukacja zdrowotna 

 

➢ Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce strategii radzenia sobie 

ze stresem. 

➢ Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stratą i traumatycznym 

doświadczeniem poprzez wykorzystywanie sposobów mających na celu 
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odzyskanie poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie. 

➢ Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach 

 z innymi. 

➢ Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z objawami 

depresji u siebie i osób ze swego otoczenia. 

➢ Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć oraz prawidłowego 

zarządzania czasem. 

➢ Doskonalenie umiejętności w za-kresie przygotowania do całożyciowej 

aktywności fizycznej oraz ochrony i doskonalenia zdrowia własnego oraz 

innych. 

➢ Rozwijanie zdolności do samorealizacji, samokontroli i panowania nad 

emocjami. 

 

 

OBSZAR: Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

 

➢ Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji opartych na wzajemnym 

szacunku i zaangażowaniu obydwu stron. 

➢ Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości, m.in. poprzez 

rozwój kompetencji uczniów z zakresu wyrażania i przyjmowania 

pochwał. 

➢ Zwiększanie umiejętności budowania podmiotowych relacji z innymi, 

opartych na szacunku, akceptacji i zrozumieniu. 

➢ Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form komunikacji werbalnej 

i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego 

stanowiska. 

 

OBSZAR: Kultura-wartości, normy, wzory zachowań 

 

➢ Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu 

poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych  

i lokalnych. 

➢ Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz odczytywania 

uczuć i emocji towarzyszących innym oraz umiejętnego reagowania. 

➢ Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy 

wpływów rówieśników i mediów na zachowanie. 

➢ Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości oraz postaw. 

➢ Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, wyzwalanie potrzeby bycia 

ambitnym. 

➢ Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania  

i logicznego myślenia u uczniów. 
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OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

➢ Rozwijanie aktywnej postawy w obliczu trudnych, życiowych 

problemów. 

➢ Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych 

(uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno-

gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi 

rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.). 

➢ Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie  

ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów  

i przewidywanie konsekwencji własnych działań. 

➢ Zastosowanie w praktyce umiejętności bezpiecznego korzystania  

z zasobów Internetu i mediów społecznościowych. 

 

Klasa III LO 

 
OBSZAR: Zdrowie - edukacja zdrowotna 

 

➢ Rozwijanie zdolności do szukania powiązań między indywidualnym 

potencjałem a planowaną w przyszłości pracą. 

➢ Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciągłego 

rozwoju. 

➢ Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności 

udzielania wsparcia emocjonalnego. 

➢ Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem. 

➢ Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń 

psychofizycznych w okresie adolescencji:zaburzenia odżywiania 

(anoreksja, bulimia), zagrożenia związane z nadużywaniem 

ogólnodostępnych leków. 

➢ Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykownych na 

prozdrowotne. 

➢ Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat wczesnej 

identyfikacji zmian chorobowych we własnym ciele (np. wczesna 

identyfikacja zmian na skórze, potrzeba samobadania piersi u kobiet itp.) 

w celu ochrony zdrowia. 

➢ Rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez podejmowanie  

i urzeczywistnianie działań na rzecz zdrowia. 

➢ Zastosowanie w praktyce umiejętności świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

➢ Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego 

potencjału. 
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➢ Zastosowanie w praktyce umiejętności ustalania priorytetów, 

uwzględniając kryteria ważności i pilności. 

 

 

OBSZAR: Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

 

➢ Doskonalenie umiejętności zmiany postaw i zachowań poprzez 

stosowanie oraz przyjmowanie asertywnej krytyki. 

➢ Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów, 

 z zastosowaniem negocjacji i mediacji. 

 

➢ Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji w innych - w celu 

rozwijania własnej kreatywności. 

➢ Kształtowanie umiejętności spostrzegania stereotypów i uprzedzeń.  

➢ Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, uważności i empatii. 

➢ Podejmowanie działań na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji 

(wolontariat). 

➢ Stosowanie w praktyce umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które 

stwarzają korzyści dla obydwu stron. 

➢ Wykorzystywanie wiedzy na temat stereotypów do budowania 

pozytywnych relacji społecznych. 

➢ Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu  

i akceptowania stanów psychofizycznych związanych z tym okresem. 

 

OBSZAR: Kultura-wartości, normy, wzory zachowań 

 

➢ Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań 

 i czynników, które wpływają na zachowanie. 

➢ Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

➢ Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się, z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

➢ Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu 

o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań. 

➢ Zwiększenie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych  

w sposób zgodny z przyjętymi normami, regułami i zasadami. 

➢ Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych  

w rozwiązywaniu problemów, które wynikają z wielokulturowości. 

➢ Poszerzanie wiedzy na temat innych kultur oraz rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości. 

➢ Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat praw  

i obowiązków obywateli. 

➢ Wyrażanie własnego zdania na temat różnych problemów oraz 



    Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSDGiL im. A. Witkowskiego w Jarosławiu 

 

26 
 

uzasadniania go. 

➢ Zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej selekcjonowania  

i kry-tycznej analizy informacji. 

➢ Poszerzanie wiedzy na temat różnych form poszukiwania pracy. 

➢ Doskonalenie kompetencji z zakresu uczestnictwa w rozmowach 

kwalifikacyjnych i wystąpień publicznych. 

 

OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

➢ Doskonalenie umiejętności organizowania swoich zachowań  

w określonym czasie i przewidywania ich konsekwencji. 

➢ Doskonalenie umiejętności dostrzegania konsekwencji zachowań wobec 

innych. 

➢ Stosowanie w praktyce sposobów rekompensowania wyrządzonych 

krzywd. 

➢ Rozwijanie umiejętności dokonywania zmian w myśleniu, postrzeganiu  

i rozumieniu świata. 

➢ Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu 

o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań. 

➢ Wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej bezpiecznego posługiwania 

się komputerem i jego oprogramowaniem oraz zasad bezpieczeństwa w 

sieci. 

➢ Wzmacnianie norm ograniczających zachowania ryzykowne oraz 

korygowanie błędnych przekonań na ich temat. 

 

 

Klasa III Technikum 

 

OBSZAR: Zdrowie - edukacja zdrowotna 

 

➢ Rozwijanie zdolności do szukania powiązań między indywidualnym 

potencjałem a planowaną w przyszłości pracą. 

➢ Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciągłego 

rozwoju. 

➢ Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności 

udzielania wsparcia emocjonalnego. 

➢ Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem. 

➢ Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń 

psychofizycznych w okresie adolescencji:zaburzenia odżywiania 

(anoreksja, bulimia), zagrożenia związane z nadużywaniem 

ogólnodostępnych leków. 

➢ Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań 
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sprzyjających zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykownych na 

prozdrowotne. 

 

 

OBSZAR: Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

 

➢ Doskonalenie umiejętności zmiany postaw i zachowań poprzez 

stosowanie oraz przyjmowanie asertywnej krytyki. 

➢ Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów, 

 z zastosowaniem negocjacji i mediacji. 

 

➢ Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji w innych - w celu 

rozwijania własnej kreatywności. 

➢ Kształtowanie umiejętności spostrzegania stereotypów i uprzedzeń.  

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, uważności i empatii 

 

OBSZAR: Kultura-wartości, normy, wzory zachowań 

 

➢ Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań 

 i czynników, które wpływają na zachowanie. 

➢ Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

➢ Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się, z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

➢ Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu 

o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań. 

➢ Zwiększenie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych 

 w sposób zgodny z przyjętymi normami, regułami i zasadami. 

➢ Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych  

w rozwiązywaniu problemów, które wynikają z wielokulturowości. 

 

OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

➢ Doskonalenie umiejętności organizowania swoich zachowań  

➢ w określonym czasie i przewidywania ich konsekwencji. 

➢ Doskonalenie umiejętności dostrzegania konsekwencji zachowań wobec 

innych. 

➢ Stosowanie w praktyce sposobów rekompensowania wyrządzonych 

krzywd. 

➢ Rozwijanie umiejętności dokonywania zmian w myśleniu, postrzeganiu  

i rozumieniu świata. 

 

KLasa IV Technikum 
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OBSZAR: Zdrowie - edukacja zdrowotna 

 

➢ Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat wczesnej 

identyfikacji zmian chorobowych we własnym ciele (np. wczesna 

identyfikacja zmian na skórze, potrzeba samobadania piersi u kobiet itp.) 

w celu ochrony zdrowia. 

➢ Rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez podejmowanie  

i urzeczywistnianie działań na rzecz zdrowia. 

➢ Zastosowanie w praktyce umiejętności świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

➢ Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego 

potencjału. 

➢ Zastosowanie w praktyce umiejętności ustalania priorytetów, 

uwzględniając kryteria ważności i pilności. 

 

OBSZAR: Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

 

➢ Podejmowanie działań na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji 

(wolontariat). 

➢ Stosowanie w praktyce umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które 

stwarzają korzyści dla obydwu stron. 

➢ Wykorzystywanie wiedzy na temat stereotypów do budowania 

pozytywnych relacji społecznych. 

➢ Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu  

i akceptowania stanów psychofizycznych związanych z tym okresem. 

 

 

OBSZAR: Kultura-wartości, normy, wzory zachowań 

 

➢ Poszerzanie wiedzy na temat innych kultur oraz rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości. 

➢ Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat praw  

i obowiązków obywateli. 

➢ Wyrażanie własnego zdania na temat różnych problemów oraz 

uzasadniania go. 

➢ Zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej selekcjonowania  

i kry-tycznej analizy informacji. 

➢ Poszerzanie wiedzy na temat różnych form poszukiwania pracy. 

➢ Doskonalenie kompetencji z zakresu uczestnictwa w rozmowach 

kwalifikacyjnych i wystąpień publicznych. 
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4.OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych  

(problemowych) 

 

➢ Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu 

o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań. 

➢ Wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej bezpiecznego posługiwania 

się komputerem i jego oprogramowaniem oraz zasad bezpieczeństwa  

w sieci. 

➢ Wzmacnianie norm ograniczających zachowania ryzykowne oraz 

korygowanie błędnych przekonań na ich temat. 
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10. Propozycje tematów zajęć z wychowawcą 
 

1. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych 

 i grupowych. 

2. Planowanie własnego rozwoju.  

3. Jak się uczyć efektywnie.  

4. Jak umiejętnie poszukiwać informacji. 

5. Komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania 

sygnałów z otoczenia.  

6. Jak się kłócić, jak krytykować - wyrażanie złości i gniewu  

w nieinwazyjny sposób.  

7. Jak umiejętnie przyjmować krytykę - asertywne sposoby radzenia sobie. 

8. Dotrzymywanie umów i obietnic - analiza własnych możliwości. 

9. Umiejętność samooceny - moje wady i zalety.  

10.  Samoakceptacja źródłem rozwoju osobistego. 

11.  Inny nie znaczy gorszy - postawa tolerancji wobec drugiej osoby. 

12.  Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka. 

13.  Ludzie którym ufam. Autorytety. 

14.  Kultura bycia czyli SAVOIR VIVRE na co dzień. 

15.  Kim jestem - pojęcie godności ludzkiej. 

16.  OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, 

CZŁOWIECZEŃSTWO - niemodne słowa ? 

17.  Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju 

osobistego. 

18.  Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami, 

zainteresowaniami i rozwojem osobistym. 

19.  Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt. 

20.  Moje plany życiowe - nauka, rodzina, praca. 

21.  Wyznaczanie długoterminowych celów. 

22.  Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, 

emocjonalna i społeczna. 

23.  Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie 

wyborów. 

24.  Zagrożenia płynące z Internetu. 

25.  Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu? 

26.  Sukcesy i porażki szkolne i życiowe - rozmawiamy o kształtowaniu 

umiejętności pokonywania trudności 
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27.  Zdrowe odżywianie się - anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego 

ciała. 

28.  Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka. 

29.  Moda na „dopalacze" - o groźnych skutkach zażywania substancji 

psychoaktywnych. 

30.  Na czym polega postawa asertywna. Określamy konsekwencje i zalety 

postawy negacji wobec zła. 

31.  Co wiemy o AIDS? Pomiędzy prawdą a mitem. 

32.  Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. 

33.  Wolontariat, organizacje charytatywne - dlaczego warto działać. 

34.  Prawa i obowiązki obywatela Rzeczpospolitej w świetle konstytucji. 

35.  Jarosław - miasto, w którym się uczę. 

36.  August Witkowski - sylwetka patrona szkoły. 

37.  100 lat odzyskania Niepodległości. 

38.  Co się zdarzyło 3-go maja? 

 

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny  

został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady 

Rodziców  dnia……….  2018r. 
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 załącznik nr1 
 

Programy edukacyjne i profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2018/2019: 

• OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY pt. „ARS – CZYLI JAK 

DBAĆ O MIŁOŚĆ” -1klasa 32 uczniów; 

• Wojewódzki  Program Edukacyjny pt. „Podstępne WZW” -2 klasy 50 

uczniów; 

• WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNY  pt. „Wybierz Życie, 

Pierwszy Krok”  7 klas pierwszych 215 uczniów; 

• WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNY  pt. „ZAPOBIEGANIE 

HIV/AIDS I CHOROBOM PRZENOSZONYM DROGĄ PŁCIOWĄ” – 

EDUKACJA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - 7 klas pierwszych 215 uczniów; 

• WOJEWÓDZKI  PROGRAM EDUKACYJNY  pt. „Znamię! Znam 

je?..." - 2 klasy drugie 70 uczniów 

• OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "W stronę dojrzałości" - projekt w 

ramach Narodowego Programu Zdrowia zadanie pn. Prowadzenie 

edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej 

dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie 

prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji 

dzieci 

 i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, 

uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw 

sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym   ok. 30 godzin; 
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Załącznik nr 2 

Oferta zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia(pozytywna forma działalności 

zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, 

sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej uczniów) 

Lp. FORMA ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY 

 Grupa teatralna- Teatralni.pl A. Wilczyńska/ P. Laskowska 

 Szkolny zespół muzyczny B. Krukowska 

 Koszykówka chłopców i dziewcząt P. Berwisz 

 Klub książki K. Tuczapski/ R. Wilamowska 

 Kółko języka angielskiego, francuskiego E. Gruca-Drążek 

 Szkolne koło Caritas C. Sura 

 Fitness, piłka siatkowa, badminton A. Kiczek 

 Konsultacje z języka angielskiego W. Trelka 

 Szkolna Rada Wolontariatu E. Gajos 

 Konsultacje z matematyki I. Kud-Cużytek 

 Konsultacje z chemii D. Kamińska 

 Kółko matematyczne dla uczniów technikum J. Nowak 

 Konsultacje z Historii G. Duda 

 Szkolne koło PCK HDK J. Fołta? a. Wróbel 

 Zajęcia Wyrównawcze A. Hołowacz 

 Konsultacje M. Drapała 

 Konsultacje z matematyki D. Janusz 

 Kółko z języka niemieckiego zajęcia 

wyrównawcze 

M. Sosnowy 

 Zajęcia z wykorzystania AutoCad w geodezji 

inżynieryjnej 

Ł. Woźniak 

 Konsultacje z WDŻ E.Kopciuch 

 Konsultacje z matematyki E. Buksa 

 Konsultacje z języka polskiego A. Wasiuta 

 Piłka ręczna dziewczyn+ tenis stołowy 

dziewczyny+chłopcy 

J. Fołta 

 Konsultacje z matematyki M. Szramik 

 Konsultacje z języka niemieckiego M. Zwolska 

 Kółko geodezyjne B. Świątek 

 Konsultacje z geografii B. Marciniec 

 Konsultacje z języka angielskiego Ł. Stec 

 Indywidualny program nauczania J. Hawryłko 
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 Konsultacje z biologii J. Hawryłko 

  Zajęcia rekreacyjno - sportowe (pn,ps) A. Przewrocki 

 Konsultacje z geografii A. Janusz 

 Konsultacje z języka angielskiego K. Tuczapski 

 Zajęcia z doradztwa zawodowego K. Tuczapski 

 Konsultacje z języka polskiego M. martynowicz 

 Projekt” Polacy Nieprzeciętni” M. Martynowicz 

 Grupa Architekci.pl M. Martynowicz 

 Konsultacje z Przedsiębiorczości W. Wyczawski 

 Konsultacje z biologii I. Jarosz 

 Konsultacje maturalne z języka polskiego A. Wilczyńska 

 Konsultacje z języka niemieckiego M. Czerwińska 

 Konsultacje z historii W. Woszczak 

 

 

 


