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Podstawy prawne Programu Wychowawczego 

Obowiązujące w Polsce prawo, a szczególnie wprowadzana reforma 
edukacji, mocno akcentuje problemy wychowawcze. Realizacja zadań 
wychowawczych odbywa się w oparciu o aktualne regulacje ustawodawcze, 
takie jak: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej- 1997 r. (Art. 48, 53, 70, 72) 
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
 Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach 
 i placówkach z dn. 25 sierpnia 2016 r.  

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U.1996r.Nr127poz.593) 

 Ustawa z 24 kwietnia2015r.o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015r. poz.875) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Wizja i misja szkoły 

Wizja szkoły. 

   III liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im . Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego jest szkołą przyjazną dla ucznió , nauczycieli                            
i rodziców. Szkoła stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju 
intelektualnego i duchowego. Kształtuje postawę człowieka tolerancyjnego                
i otwartego, mającego szacunek do wartości patriotycznych oraz  do innych 
ludzi. 

Misja szkoły. 

Odwołuje się  ona do poglądu naszego patrona : 

"Nie wstydź się miłowania, tworzenia , dorastania" 

       III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. 
Baczyńskiego to szkoła bezpieczna i przyjazna. Realizujemy cele integracji 
młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym. Rozwijamy różnorodne 
talenty i zdolności artystyczne naszych uczniów. Kształtujemy ich postawy, 
zwracając uwagę na wartości patriotyczne i chrześcijańskie zawarte  
w twórczości naszego patrona. 

          Pokazujemy złożoność świata, miejsce człowieka w środowisku 
przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Rozwijamy i ukierunkowujemy 
ciekawość poznawczą. 

          Naszym uczniom umożliwiamy dokonywanie wyborów edukacyjnych 
stosownie  do indywidualnych potrzeb i możliwości. Przygotowujemy ich                 
do kreatywnego rozwoju, aby realizowali własne cele i aspiracje, byli ludźmi 
prawymi, potrafiącymi godnie i mądrze żyć. 
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Wizerunek absolwenta 

Celem programu wychowawczego jest aby absolwent naszej szkoły: 

 Był przygotowany do życia w rodzinie. 
 Znał historię, kulturę oraz tradycje swojego narodu. 
 Posiadał umiejętność dokonywania właściwych wyborów,  jako 

konsekwencji odpowiedzialności za siebie i innych. 
 Rozwijał się na miarę swoich możliwości i potrzeb. 
  Kierował się w życiu wartościami, będącymi podstawą wychowania                   

w naszej szkole: prawdą, dobrem, tolerancją i patriotyzmem. 
  Dbał o własne zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 
 Cechował się postawą patriotyczną i obywatelską, był otwarty na Europę            

i świat. 
 Umiał dokonać drogi wyboru dalszego kształcenia i był 

przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy. 
 Sprawnie i efektywne komunikował się z innymi. 
 Wykorzystywał najnowsze techniki multimedialne. 
 Posiadał umiejętność samokształcenia oraz zdobywania, selekcjonowania 

informacji z różnych źródeł 
 Konstruktywnie rozwiązywał problemy i konflikty. 
 Był odpowiedzialny, samodzielny, tolerancyjny. 
 Realizował własne pasje i rozwijał talenty. 
 Umiał współpracować w grupie. 
 Prowadził zdrowy styl życia i podejmował zachowania prozdrowotne. 
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Wartości 

   Wiodące wartości wychowawcze wynikające z podstaw teoretycznych 
programu. 
Przyjęliśmy system wartości, który stanie się podstawą wychowania                   
w naszej szkole. Wartości są źródłem motywacji, przekonań, działań człowieka, 
a celem jest wszechstronny, integralny rozwój jednostki. Młody człowiek musi 
odkryć, co jest dla niego ważne, pożądane, cenne, wartościowe, a następnie 
odkryć na czym polega ta wartość, by wreszcie zacząć ją realizować w swoim 
życiu. Rola wychowawcy polega na odkrywaniu tych wartości, pokazywaniu ich 
w atrakcyjnej formie, na ciekawych treściach i w atrakcyjny sposób. 
Przyjęliśmy następujące wartości, które będziemy realizować  w programie 
wychowawczym: odpowiedzialność za siebie i innych, patriotyzm, dobro, 
tolerancja, prawda, dobre relacje interpersonalne, postawy prozdrowotne. 

Odpowiedzialność za siebie i innych - jest naszym zdaniem wyznacznikiem 

dojrzałości człowieka opuszczającego 

liceum, wkraczającego w dorosłe życie. 

Patriotyzm - jest wynikiem kultywowania tradycji szkoły związanych                         

z postacią naszego patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

stanowiącego wzór do naśladowania dla naszych wychowanków. 

Dobro - rozumiane bardzo szeroko, jako osobisty wysiłek każdego 

człowieka w umiejętności odróżniania dobra od zła i dokonywania 

właściwych wyborów, przestrzegania wartości i norm 

ogólnoludzkich, również jako chęć niesienia pomocy innym, 

kształtowania empatii, wrażliwości na krzywdę, troskę o środowisko 

i o własne zdrowie. 

Tolerancja - wiąże się w naszym programie wychowawczym z gotowością  

do podejmowania obu z drugim człowiekiem ale również 

szacunkiem do odmiennych kultur, wyznań, ras, zgodą na inność 

 i podejmowaniem wysiłków na rzecz integracji w środowisku 

ludzi niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, ale 

i z potępieniem zła wypaczającego osobowość człowieka. 
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Prawda - rozumiana jako dążenie do wiedzy, dociekliwość poznania, 

rozszerzenie horyzontów myślowych, poszukiwanie prawdy 

obiektywnej, oraz przeciwstawianie się kłamstwu i obłudzie, dążenie 

do prawdy bez względu na konsekwencje. 

Dobre relacje interpersonalne - są podstawą do podejmowania współpracy  

w grupie, wiążą się z poczuciem przynależności, 

są warunkiem dobrego startu w życie zawodowe 

i pozwalaj ą skutecznie radzić sobie 

z wyzwaniami codziennego życia. 

Postawy prozdrowotne - to ukształtowanie u młodych ludzi świadomości 

wpływu na własne samopoczucie i funkcjonowanie, 

zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej, 

motywowanie do podejmowania działań służących 

podtrzymaniu zdrowia i unikania zachowań 

ryzykownych. 
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Cele ogólne  

 Pełny i wszechstronny rozwój ucznia. 
 Wyposażenie ucznia w spójny system wartości. 
 Wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. 
 Przygotowanie do działania zespołowego, do dojrzałego życia. 
 Przygotowanie do podejmowania kształcenia się i rozwoju przez całe 

życie. 
 Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej oraz poczucia 

tożsamości narodowej i regionalnej. 
 Wyrabianie świadomości i kultury prawnej. 
 Przygotowanie do wejścia na rynek pracy. 
 Kształcenie wytrwałości i skuteczności w realizacji własnych założeń. 
 Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego. 
 Zindywidualizowanie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości. 
 Ukazanie uczniowi wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje z 

uwzględnieniem wszystkich jego aspektów: fizycznych, psychicznych, 
społecznych i aksjologicznych. 

 Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą i społecznością lokalną oraz 
aktywizowanie uczniów do działań na rzecz szkoły i społeczności 
lokalnej-wolontariat. 

 Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych 
relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowawców 
oraz rodziców lub opiekunów. 
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Cele szczegółowe 

a) rozwój emocjonalny ucznia 
 kształtowanie umiejętności akceptacji samego siebie, znajomości swoich 

mocnych i słabych stron, 
 pomoc w określaniu i wyrażaniu uczuć oraz innych stanów psychicznych, 
 kształtowanie odpowiedzialności za własne reakcje, 
 kształtowanie postaw asertywnych, empatycznych i altruistycznych, 
 pomoc w radzeniu sobie ze stresem, zdobywanie wiedzy i umiejętności 

pozwalających na redukcję napięć psychicznych, 
 promowanie postawy wzajemnej przyjaźni, poczucia więzi, zaufania 

 i tolerancji 
 

b) rozwój intelektualny ucznia 
 budzenie ciekawości poznawczej, 
 rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, 
 kształtowanie umiejętności uczenia się przez zdobywanie 

 i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł, 
 kształtowanie kreatywności i otwartości na wiedzę. 
 

c) rozwój społeczny ucznia 

 kształtowanie umiejętności komunikowania się i funkcjonowania                     
w grupie oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywanie 
powierzonych lub podejmowanych z własnej inicjatywy zadań, 

 kształtowanie postaw opartych na tolerancji wobec odmienności, 
uświadomienie zagrożeń wynikających z braku tolerancji, 

 aktywizacja do działań na rzecz środowiska szkolnego i pozaszkolnego, 
 edukacja prawna młodzieży, kształtowanie samorządności, poznawanie 

struktur samorządowych, 
 kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie szacunku do tradycji 

narodowej oraz kultury zachowania wobec symboli narodowych, 
 kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym, 
 kształtowanie więzi europejskich 
 

d) rozwój zdrowotny i fizyczny ucznia 
 kształtowanie właściwych nawyków pielęgnacyjnych i higienicznych, 
 dbałość o zdrowy i aktywny styl życia, 
 uświadomienie głównych zagrożeń utraty zdrowia, 
 dbałość o własne i innych bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, 
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e) doradztwo edukacyjno-zawodowe 
 pomoc w samopoznaniu: umiejętności, system wartości, typ 

temperamentu, predyspozycje zawodowe, zainteresowania zawodowe, 
 kontynuowanie kształcenia po ukończeniu liceum  i potrzeba kształcenia 

ustawicznego 
 trendy na rynku pracy, planowanie kariery zawodowej 
 przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy: przygotowanie do roli 

pracownika lub pracodawcy, metody szukania pracy, rozmowa 
kwalifikacyjna 

 wybór możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu liceum, 
 

f) przygotowanie do życia w rodzinie 

 poznanie zasad funkcjonowania rodziny, 
 uświadomienie zalet wynikających z istnienia rodziny oraz zadań 

stojących przed rodziną i odpowiedzialności wszystkich członków za jej 
zdrowe funkcjonowanie. 

 
g) integracja wszystkich uczniów szkoły  
 
h) tolerancja, współpraca i komunikacja wszystkich grup w szkole – 
uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji w 
celu tworzenia bezpiecznego środowiska wychowawczego. 
 
i) bezinteresowne działanie na rzecz innych – wolontariat- kształtowanie 
postaw altruistycznych. 
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Integracja i edukacja włączająca 

        Nadrzędnym celem integracji jest zapewnienie każdemu uczniowi 
warunków niezbędnych do jego rozwoju i przygotowanie go do życia                            
w społeczeństwie. Zadaniem szkoły jest redukcja barier w edukacji                                 
i współuczestniczeniu młodego człowieka w życiu społeczności III LO                         
i społeczności lokalnej. 

      Kształcenie w klasach integracyjnych i nauczanie włączające w klasach 
ogólnodostępnych  zapewniają pełny rozwój ucznia pod względem 
intelektualnym, psychicznym, aksjologicznym i społecznym.   W realizacji 
treści programowych wykorzystywane są wszystkie możliwości, jakie stwarza 
określone środowisko społeczno - kulturowe ucznia, a także istniejąca baza 
dydaktyczna szkoły. Integracja sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wszystkich 
młodych ludzi, nie tylko niepełnosprawnych. Dostarcza więcej różnorodnych 
doświadczeń społecznych, dzięki czemu stymuluje ich rozwój emocjonalno - 
społeczny. Stwarza dobre warunki nauczania, ponieważ nauka odbywa się w 
mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych metod i form. Sprzyja 
rozwojowi uzdolnień i talentów wśród młodzieży, gdyż nauczyciele zwracają 
większą uwagę na indywidualny rozwój każdego ucznia. 
 
      Klasy integracyjne są cząstką nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły 
jako miejsca naturalnej nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. 
Kształtują wiarę we własne siły, umiejętność poszanowania własnej i cudzej 
godności. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć 
różne są ich możliwości.  
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Współpraca z rodzicami. 

We współpracy z rodzicami staramy się realizować zasadę partnerstwa 
w wychowaniu. Zakres uprawnień i kompetencji rodziców wynika  
z obowiązującego prawa. Współpraca rodziców i nauczycieli ma na celu  
w szczególności: 

1) Realizację praw rodziców oraz ich dzieci w szkole - przedstawienie 
uczniom i rodzicom, w celu uzyskania ich akceptacji, programu 
wychowawczego 

2) Demokratyzacja życia społecznego, oznacza wpływ rodziców na kształt 
życia szkolnego, w tym zwłaszcza na wychowanie- wyraża się 
zasięganiem opinii i akceptacji Komitetu Rodzicielskiego i Rady Szkoły 
odnośnie najważniejszych dokumentów regulujących pracę w szkole,  
a w tym programów nauczania i wychowania. Rodzice sam proponują 
pewne rozwiązania. Rodzice wraz z personelem pedagogicznym, 
pracownikami administracji i obsługi oraz uczniami naszej szkoły, 
wspólnie planują rozwój szkoły w najbliższych latach. Wizja szkoły 
powstaje podczas wspólnych warsztatów przedstawicieli wszystkich 
społeczności szkolnych i rodziców. 

 Zwiększenie efektywności i jakości pracy nauczycieli- czemu służą 
częste spotkania z rodzicami, na których dochodzi do wymiany 
informacji o wychowankach.  

 Modyfikację dotychczasowych oczekiwań rodziców wobec szkoły, 
polegającą na współpracy i zrozumienia wspólnej roli w wychowaniu  
i opiece nad dzieckiem (wychowanie    równoległe), co przejawia się w 
formule organizowanych zebrań klasowych, przekazywanie rodzicom 
wiedzy pedagogicznej (pedagogizacja rodziców), zapraszanie fachowców 
wspierających rodziców swą fachową wiedzą w wychowaniu dzieci 
(pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele policji, zajmujące się 
sprawami nieletnich). 

 Pomoc rodzinie w: trudnej sytuacji ekonomicznej, zagrożonej patologią 
społeczną, niewydolnej wychowawczo, potrzebującej wsparcia, chcącej 
podnieść swoje umiejętności wychowawcze. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: szkoła, poprzez pedagoga szkolnego, 
współpracuje z psychologami, pedagogami i terapeutami z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, z policją, Stowarzyszeniem Nauczycieli 
„Zdrowa Szkoła" oraz    ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej 
„Przystań". 
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Samorząd szkolny 

Samorząd uczniowski elementem wychowania w szkole. 

Celem działalności samorządu uczniowskiego jest wychowanie  
do demokracji. Model kierowania samorządu uczniowskiego jest 
demokratyczny: 

1. Dyskusja 

2. Wspólne podejmowanie decyzji 

3. Głosowanie jawne i tajne 

4. Opiniowanie regulaminu i udział w ewaluacji pracy szkoły 

5. Współdecydowanie o sprawach porządkowych, sposobie spędzania 
wolnego czasu,  systemie nagradzania i karania ucznia 

6. Wnioskowanie o powołanie Rady Szkoły 

7. Własna reprezentacja w Radzie Szkoły 

8.Organizowanie imprez szkolnych, tworzenie i kultywowanie tradycji  
i obrzędów szkolnych 
9. Opiniowanie kandydatur do nagród  
10.  Przeprowadzanie referendów i wyborów ważnych   dla funkcjonowania 

szkoły 
11. Współudział w tworzeniu bezpiecznego, przyjaznego środowiska 

szkolnego 

Działalność samorządu jest skupiona wokół następujących wartości: 

INTEGRACJA zespołu uczniowskiego z nauczycielami, pracownikami szkoły, 
poprzez tworzenie wspólnego systemu wartości 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ podejmowanie działalności kulturalnej, sportowej                     
i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami                      
i możliwościami szkoły. 

KREATYWNOŚĆ twórcze podejście do podejmowanych działań (promowanie 
nowatorskich pomysłów, wspieranie innowacji                         
w organizowaniu imprez szkolnych), samokształcenie                   
i propagowanie samorozwoju wśród kolegów. 
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Formy i sposoby realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego  

1. Godziny wychowawcze 
Nauczyciele dokonują wyboru tematyki stosownie do poziomu                           
i zdiagnozowanych problemów wychowawczych w klasach. Zawierają je 
w programach  wychowawczo – profilaktycznych klas. Tematy lekcji 
mogą także proponować uczniowie, wychowawcy, rodzice.   
 

2. Obrzędy i tradycje szkolne:  
Apele i uroczystości szkolne (uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego, rocznice historyczne i patriotyczne, święta narodowe,  
ślubowanie klas pierwszych, święto edukacji,  studniówka, jasełka 
szkolne, wigilie klasowe,  klasowe ogniska, wycieczki, uroczystości, 
pierwszy dzień wiosny, andrzejki, halloween, itp. 
 

3. Projekty ogólnoszkolne: 
 Tydzień kultury języka polskiego, dzień języków obcych, dzień otwarty 
szkoły, dzień integracji, dzień przedsiębiorczości, dzień sportu itp. 
 

4. Akcje charytatywne w środowisku:  
Świąteczna zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem”, współpraca  
z domami seniorów na terenie miasta, współpraca ze stowarzyszeniami na 
rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją, współpraca 
z przedszkolami w ramach zajęć z pedagogiki oraz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej PCK, mikołajki dla uczniów ze SOSW, opieka 
nad zwierzętami w schronisku, sprzątanie świata, itp. 
 

5. Konkursy i olimpiady: 
Udział w konkursach organizowanych przez władze oświatowe i jednostki 
samorządowe i pozarządowe organizacje promujące kulturę polską  lub 
zdrowy styl życia czy ochronę środowiska naturalnego, udział konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów 
wewnątrzszkolnych. 
 

6.  Realizacja celów przez pedagoga szkolnego:    
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a. Rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb młodzieży rozpoczynającej naukę                      
w szkole 

 Warsztaty integracyjne  

 Zapoznanie z podstawowymi technikami kontaktów  z ludźmi - godziny 
wychowawcze 

 Diagnozowanie zespołu klasowego - godziny wychowawcze, rozmowy z 
wychowawcą, nauczycielami i rodzicami, zebrania z rodzicami   

 Konsultacje, rozmowy indywidualne   
 
b. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego   

 Dokonywanie okresowej analizy frekwencji uczniów. 

 Bieżące interweniowanie w przypadku uchylania się od obowiązku 
nauki . 

  Analizowanie sytuacji wychowawczej w klasach na posiedzeniach 
Zespołu Wychowawców i w konsultacjach indywidualnych z 
wychowawcami i nauczycielami 
  

c. Organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

  Indywidualne rozmowy i wywiady z młodzieżą i rodzicami                   
na temat trudnej sytuacji osobistej 

  Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji                               
np. materialnej - stypendia, zwolnienia ze stałych opłat 

  Organizowanie wsparcia dla młodzieży przy pomocy Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej 

  Monitorowanie sytuacji uczniów z kłopotami zdrowotnymi 
(choroby przewlekłe)  

 Pomoc w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 Pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich 
rodziców 
 

d. Udzielanie i organizowanie pomocy młodzieży w prawidłowym 
wyborze zawodu i dalszego kształcenia 

    
7. Wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych 

i zawodowych  przez   ich dzieci 

 Pedagogizacja rodziców 
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 Organizowanie konsultacji z doradcą zawodowym w PPP w 
Starachowicach ewentualnie w innych placówkach w środowisku, 
świadczących taką pomoc 

 Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów 
  

8.  Wspieranie rozwoju uczniów 

Wychowawca wspiera swoimi działaniami  rodziców w procesie wychowania 
dziecka we wszystkich wymiarach  -  intelektualnym, psychicznym, 
społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.  W celu 
uaktywnienia i integracji zespołu klasowego powinien zachęcać uczniów                     
i współorganizować z nimi różne imprezy klasowe – kulturalne, sportowe, 
wycieczki, wyjazdy do kina czy do teatru. Podejmować wspólne działania                   
w zakresie edukacji prozdrowotnej, walki z nałogami – narkomanią, 
nikotynizmem i alkoholizmem oraz dopalaczami.   

9.  Podejmowanie działań profilaktycznych   

Wychowawcy, nauczyciele i rodzice wspólnie i zdecydowanie powinni 
podejmować zadania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 
alkoholizmowi, nikotynizmowi, przeciwstawiać się zjawiskom przemocy                  
i agresji w szkole poprzez natychmiastowe reagowanie na zjawiska negatywne, 
udział w programach profilaktyki zdrowia, pogadanki, rozmowy, lekcje 
wychowawcze, współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi 
instytucjami zwalczającymi zagrożenie społeczne.   

10. Pomoc w trudnych sytuacjach 

 Zadaniem wychowawcy jest rozpoznanie środowiska uczniów                        
pod względem zagrożeń patologicznych, zapoznanie się z sytuacją domową                     
i materialną ucznia, jego problemami. Może to zrealizować poprzez ankiety, 
wywiady środowiskowe, indywidualne rozmowy, współpracę z pedagogiem.    
Ma to na celu interwencję w odpowiedniej chwili, możliwość pomocy uczniom 
mającym problemy poprzez odpowiednią terapię lub pomoc stypendialną, gdy 
wymaga tego trudna sytuacja materialna.   

 

   11.  Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 

 Zebrania informacyjne, okresowe i kontakty indywidualne z rodzicami  
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W szczególnych przypadkach wychowawca klasy informuje rodziców               
o zaistniałej sytuacji najszybciej jak to możliwe.  
Na prośbę rodziców, wychowawca przekazuje im informacje o ośrodkach 
wspierających rozwój dzieci i młodzieży.   

  Pedagogizacja rodziców – spotkania z psychologiem, pedagogiem, 
policją / prelekcje, dyskusje, spotkania indywidualne/ 

  Włączenie rodziców w życie szkoły przez ich uczestnictwo                                
w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek 

  Współpraca z Radą Rodziców i trójkami klasowymi 

 Wykorzystanie dziennika elektronicznego jako platformy 
systematycznych kontaktów z rodzicami ???????????????? 
 
12. Szkolny System Doradztwa Zawodowego                  

Działania: 

 Godziny wychowawcze  

 Zadania nauczyciela – doradcy zawodowego (godziny 
wychowawcze, indywidualne spotkania z uczniami, współpraca z 
doradcami zawodowymi w instytucjach wspierających szkołę, 
wykorzystanie Internetu)  

 Pozostałe działania – pedagogizacja rodziców na temat wspierania 
i pobudzania określania celów i podejmowania decyzji 
zawodowych przez ich dzieci podczas zebrań i w indywidualnych 
rozmowach. 

 Organizowanie spotkań  z przedstawicielami różnych placówek 
doradczych  

 Prezentacje regionalnych szkół wyższych  

 Udzielanie indywidualnych porad dla młodzieży 

 Indywidualne kierowanie na przeprowadzanie testów 
predyspozycji przez PPP.   

 Organizowanie spotkań młodzieży z przedstawicielami różnych 
zawodów 
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Diagnoza zagrożeń w środowisku szkoły  

-wnioski nauczycieli i innych pracowników szkoły z obserwacji uczniów, 
wnioski rodziców, uczniów, ewentualne sygnały od mieszkańców otoczenia 
szkoły. 

- poznanie ogólnych tendencji rozwojowych i zagrożeń adolescentów w szerszym 
otoczeniu społecznym (badania ogólnopolskie i wnioski z nich płynące np. 
ESPAD- badania nad używaniem środków psychoaktywnych i uzależnieniami 
młodzieży) 

-analiza frekwencji oraz sytuacji problemowych – źródło – dokumentacja szkolna  
oraz dokumentacja uczniów (opinie i orzeczenia PPP, dokumentacja zdrowotna 
uczniów, teczki osobowe uczniów – dane wrażliwe do analizy i wyciągania 
wniosków, nieupublicznianie sytuacji indywidualnych, badanie ogólnych 
tendencji i skali problemów w celu planowania i podejmowania środków 
zaradczych) 

- analiza ankiet dla rodziców i uczniów, 

- zajęcia wychowawcze we wszystkich klasach poświęcone rozpoznaniu 
problemów z jakimi boryka się młodzież przeprowadzone przy współpracy ze 
studentką psychologii stosowanej na UJ w Krakowie panią Mają Majchrzak 

-określenie czynników ryzyka i czynników chroniących 

Czynniki ryzyka na które mogą być narażeni uczniowie naszej szkoły:         

 wychowywanie sie poza rodziną np. w domu dziecka, w 
rodzinach napotykających na różne problemy życiowe 

 osiąganie słabych wyników w nauce- brak sukcesów 
edukacyjnych 

 dostępność różnych substancji i środków zmieniających 
świadomość w środowisku 

 dysharmonie i zawirowania rozwojowe, zaburzenia 
zachowanie wynikające ze stanu zdrowia/ niepełnosprawności 

 słabsza odporność na stres i sytuacje trudne wynikające ze 
stanu zdrowia/ niepełnosprawności 

 sytuacja rozwojowa związana z wiekiem populacji uczniów 
(dojrzewanie (adolescencja) 
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Czynniki chroniące: 

 mała liczebność uczniów w szkole i relacje osobowe 

 dyżury nauczycieli na przerwach 

 system monitoringu 

 dobra współpraca nauczycieli, pracowników administracji i 
obsługi w zakresie monitorowania ryzykownych zachowań 
uczniów 

 dobre kontakty z rodzicami 

 sprawny przepływ informacji między rodzicami a szkołą na 
temat groźnych zachowań dzieci 

 kontakty szkoły z instytucjami wspierającymi w środowisku 
(MOPS, PPP, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, kuratorzy społeczni i 
zawodowi, Stowarzyszenie Nauczycieli  „Zdrowa Szkoła”, 
Dom Dziecka w Starachowicach, Sanepid, PCK, Bezpieczny 
Powiat Starachowicki) 

Treści, sposoby i formy realizacji działań profilaktycznych 

I.  Promocja zdrowia - (w tym diety) 

Cel główny: 

 Ukazanie uczniowi zdrowia jako wartości uniwersalnej, którą dysponuje. 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Sposób 
monitorowania 

Przeciwdziałanie i 
rozwiązywanie 
problemów natury 
psychicznej: 
zaburzenia nastroju, 
nerwice, depresje, 
zaburzenia jedzenia. 

- prowadzenia psychoedukacji 
wśród uczniów, rodziców, 
nauczycieli na temat przyczyn i 
objawów zaburzeń jedzenia, 
nerwic, depresji, samobójstw 
wśród młodzieży, 
- organizowanie zajęć 
warsztatowych dotyczących 
radzenia sobie z emocjami ze 
stresem, 
-stwarzanie przyjaznych 
uczniowi warunków nauki w 
czasie lekcji, 
-prowadzenie zajęć 
wychowawczych na temat: 

wychowawcy 
pedagog 
 
 
 
 
pedagog 

analiza 
dokumentacji, 
 
ankieta wśród 
uczniów 
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radzenia sobie z emocjami, 
nieśmiałością i odrzuceniem --
praca z rodzicami i uczniami 
metoda 
interwencji profilaktycznej 
 

Profilaktyka chorób -realizacja zdrowotnych 
programów profilaktycznych, 
m.in.: ,,Różowa Wstążeczka"  
"Podstępne WZW" 
 ,,Znamię! Znam je?" 
,,Europejski Kodeks Walki z 
Rakiem" 
 

nauczyciel biologii, 
wychowawcy 
  

ankiety dla 
uczniów  
zapisy w dzienniku 
sprawozdania z 
realizacji 

Promocja zdrowego 
stylu życia 

- udział w Olimpiadzie 
Zdrowego Stylu Życia PCK 
-projekt ,,Młodzieżowy Lider 
Zdrowia" 
- akcja profilaktyczna Światowy 
Dzień bez Tytoniu  
-udział w konkursie 
,,Racjonalnie się odżywiasz, 
zdrowie wygrywasz"  
-konkurs "Oddal to" 
 

opiekun SK PCK 
 
pedagog i 
bibliotekarz  
nauczyciel biologii 

testy i 
sprawozdania 

 

II. Profilaktyka uzależnień 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Sposób 
monitorowania 

Zapobieganie 
używania przez 
młodzież środków 
psychoaktywnych 

- organizowanie i prowadzenie 
zajęć na temat: kształtowania 
umiejętności interpersonalnych, 
efektywnej pracy w grupie, 
asertywności, budowania 
systemu wartości, wyznaczanie 
celów życiowych, 
podejmowanie decyzji, 
planowania czasu wolnego,  
-organizowanie zajęć 
dotyczących przyczyn i 
konsekwencji używania środków 
psychoaktywnych (alkohol, 
narkotyki, dopalacze)  
-współpraca z Komendą Policji, 
PPP, psychologami, terapeutami, 
lekarzami w ramach edukacji i 
profilaktyki wskazującej  

wychowawcy 
pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zapisy w 
dziennikach 
ankieta wśród 
uczniów 
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-realizacja programu 
profilaktyki uniwersalnej: ,,ARS 
czyli jak dbać o miłość" we 
współpracy z Sanepidem 
-interwencja profilaktyczna 
wobec u których obserwujemy 
symptomy używania 
środków psychoaktywnych  
-udostępnianie literatury, 
materiałów dydaktycznych 
pomocnych do realizacji zajęć 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
bibliotekarz 

Przeciwdziałanie 
nikotynizmowi 

- egzekwowanie przepisów 
prawa szkolnego dotyczących 
zakazu palenia  
-organizowanie zajęć i 
warsztatów dla młodzieży nt. 
Przyczyny i konsekwencje 
używania papierosów, e- 
papierosów, Jak zerwać z 
nałogiem palenia, Znajomość i 
egzekwowanie prawa przepisy 
dotyczące zakazu i ograniczenia 
palenia  
-przygotowanie imprez 
profilaktycznych: Światowy 
Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 
(17 listopada 2016)  
31 maja światowy Dzień bez 
Tytoniu 
 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy 
 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
bibliotekarz 
pedagog 
 

dokumentacja 
szkolna  
obserwacja 
środowiska szkoły 

Zapobieganie 
uzależnieniom 
behawioralnym 

-informowanie uczniów i 
rodziców mechanizmie i 
szkodliwości uzależnień 
behawioralnych (Internet, 
hazard, gry, zakupoholizm)  
-lekcje wychowawcze na 
Temat: 
 ,,Internet- narzędzie czy sposób 
na życie"  
"Hazard- wielka wygrana czy 
przegrana"  
,,Gry- rozrywka, pasja czy 
problem"  
"Zakupy -radość czy przymus 
posiadania" 
 

wychowawcy 
pedagog 
 

sprawozdanie 
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III. Bezpieczeństwo uczniów - zapobieganie przemocy i agresji 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Sposób 
monitorowania 

Zapewnianie 
uczniom 
bezpieczeństwa w 
szkole, 

- monitorowanie stanu 
bezpieczeństwa w szkole dyżury 
nauczycieli na przerwach, 
obserwacja szkoły przez 
pracowników obsługi i 
administracji 
-współpraca z Policją i Strażą 
Miejską w sytuacjach 
wymagających specjalnej 
interwencji  
-stwarzanie warunków 
sprzyjających poczuciu 
bezpieczeństwa fizycznego 
psychicznego 
-zapoznanie z zasadami BHP i 
dbałość o ich przestrzeganie  
-nauka zasad udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej, przygotowanie 
wizualizacji tych zasad 
- udział uczniów w konkursach 
promujących bezpieczeństwo 
 

dyrektor szkoły, 
nauczyciele, 
parcownicy obsługi 
i administracji 
 
 
koordynator ds. 
bezpieczeństwa 
 
 
wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
nauczyciel EDB 

harmonogram 
dyżurów, kontrola 
dyrektora szkoły, 
wymian informacji 
nt. bezpieczeństwa 
 
sprawozdanie 
koordynatora ds. 
bezpieczeństwa 
 
informacja od 
Rzecznika Praw 
Ucznia 
 
wpisy w 
dziennikach 
 
 
 
 
sprawozdania z 
udziału w 
konkursach 

Ochrona przed 
przemocą i 
demoralizacją oraz 
bezpieczeństwo w 
Internecie i w 
mediach 
społecznych 

- organizowanie spotkań dla 
uczniów Policją na temat 
konsekwencji w sytuacji 
zachowań naruszających 
przepisy prawa (w tym 
zagadnienia dotyczące 
cyberprzemocy)  
-przygotowanie nauczycieli do 
realizowania tematyki 
cyberprzemocy- szkolenie w 
ramach zespołów 
przedmiotowych 
- lekcje wychowawcze z 
wykorzystaniem serii filmów pt. 
Lekcje wychowawcze na DVD 
(np. Stop agresji fizycznej) 
- elementy treningu 
zastępowania agresji- praca z 
wybraną grupą uczniów w miarę 
potrzeb i zauważonych 
problemów 

- nauka bezpiecznego 
korzystania z sieci  

koordynator ds. 
bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
pedagog 
 
 
 
 
wychowawcy 
 
 
 
pedagog 
trener TZA 
 
 
 
nauczyciele 
informatyki 

sprawozdanie 
koordynatora 
wpisy w 
dziennikach 
 
 
 
sprawozdania 
zespołów 
przedmiotowych 
 
 
sprawozdanie 
pedagoga 
wpisy w 
dziennikach 
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 Ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego 

 

Program wychowawczy będzie podlegał ewentualnemu uzupełnieniu                          
po zakończeniu roku szkolnego, po konsultacjach z nauczycielami, rodzicami                     
i uczniami. Na zakończenie każdego roku szkolnego zostanie przeprowadzona 
ewaluacja Programu . Ponadto będzie ulegał zmianom i modyfikacjom, kiedy 
będą wymagały tego zmiany w aktach nadrzędnych. Szczegóły ewaluacji 
zostaną zapisane  w corocznym Planie Pracy Szkoły. 

 Sposoby ewaluacji: 

Zostaną wykorzystane sposoby, które posłużyły do określenia czynników 
ryzyka i czynników chroniących młodzież III LO oraz sondaż diagnostyczny 
badający postawy młodzieży i raport o sytuacji wychowawczej w szkole. 

Szczegółowe sposoby ewaluacji: 

-wnioski nauczycieli i innych pracowników szkoły z obserwacji uczniów, 
wnioski rodziców, uczniów, ewentualne sygnały od mieszkańców otoczenia 
szkoły. 

- poznanie ogólnych tendencji rozwojowych i zagrożeń adolescentów w szerszym 
otoczeniu społecznym (badania ogólnopolskie i wnioski z nich płynące np. 
ESPAD- badania nad używaniem środków psychoaktywnych i uzależnieniami 
młodzieży) 

-analiza frekwencji oraz sytuacji problemowych – źródło – dokumentacja szkolna  
oraz dokumentacja uczniów (opinie i orzeczenia PPP, dokumentacja zdrowotna 
uczniów, teczki osobowe uczniów – dane wrażliwe do analizy i wyciągania 
wniosków, nieupublicznianie sytuacji indywidualnych, badanie ogólnych 
tendencji i skali problemów w celu planowania i podejmowania środków 
zaradczych) 

- analiza ankiet dla rodziców i uczniów, 

- sondaż diagnostyczny badający postawy uczniów odnośnie preferowanego 
przez nich systemu wartości, gotowości do preferowania zdrowego stylu życia i 
powstrzymywania się od stosowania używek 
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- wnioski płynące z obserwacji środowiska szkoły zbierane na bieżąco  i 
formułowane na koniec każdego semestru pod nazwą: raport na temat sytuacji 
wychowawczej w szkole (koordynator zbierze raporty od wychowawców klas, 
rady rodziców, pracowników obsługi i administracji, pedagoga szkolnego, 
nauczycieli wspomagających i dyrektora szkoły)  

 Postanowienia końcowe  

   Program przygotowuje Rada Pedagogiczna wraz z rodzicami. Z treścią 
programu powinni zapoznać się uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy 
szkoły. Program wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Radę 
Pedagogiczną i Radę Rodziców. Wychowawcy klas zapoznają z Programem 
uczniów. Zespół wychowawców formułuje na jego podstawie programy 
wychowawczo-profilaktyczne dla poszczególnych klas we współpracy z 
Samorządem szkolnym i samorządami klasowymi na b. r. szkolny. 

 Propozycje zmian do Szkolnego Programu Wychowawczo- 
Profilaktycznego mogą składać rodzice, nauczyciele i uczniowie do Dyrektora 
szkoły, który powołuje zespół ds. wprowadzenia zmian w Programie 
Wychowawczym. Zespół podejmuje uchwałę o wprowadzeniu zmian do 
Programu,   a następnie przedkłada dyrektorowi szkoły celem dopełnienia 
procedury zatwierdzenia.   

 

 

 

 


