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Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego 

w Chodzieży 

Podstawa prawna: 

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

 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

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

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

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

alkoholizmowi (Dz. U z 2019 r. poz.  2277 oraz z 2020 po1492). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1449). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r poz. 356).  

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021. 
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 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022. 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. , poz. 910) art.26 ust.1 

pkt. 2 : polityka oświatowa państwa na rok szkolny 2020/2021 art.60 ust. 3 pkt 1.  

 Statut Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. 

Wstęp 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

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

na wartości kultur Europy i świata. Punktem wyjścia dla działań profilaktycznych jest budowanie 

dobrych osobistych kontaktów nauczycieli z uczniami. Podstawą są jasno sformułowane normy 

dotyczące zachowań ryzykownych i środków uzależniających. Uczeń zespołu szkół wie, jak radzić 

sobie ze stresem szkolnym, jest odpowiedzialny stosownie do posiadanej swobody, zna prawo 

i skutki  jego łamania, zna normy zachowań społecznych i kieruje pozytywnie swoim rozwojem. 

System oświaty zapewnia w szczególności: 

 realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

praw dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do ich wieku  

i osiągniętego rozwoju, 

 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, 

 dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych  

ucznia. 

Program Wychowawczy Program Profilaktyczny 

Obejmuje: 

 cele i wartości wychowawcze będące 
wymiarem pracy edukacyjnej każdego 
nauczyciela, określone w ramach zadań 
ogólnych szkoły. 

 powinności wychowawców klasowych. 

 wychowawcze treści zawarte w Statucie 
i Regulaminie szkolnym. 

 katalog praw i obowiązków uczniów. 

 procedury odwoływania się od decyzji 
dyrektora szkoły. 

 istniejące lub tworzone zwyczaje            
i obyczaje szkolne. 

 zasady współpracy wychowawczej         
z rodzicami. 

 zasady współpracy wychowawczej 

 zagrożenia związane ze stosowaniem 
alkoholu, dopalaczy papierosów           
i narkotyków. 

 zasady bezpiecznego korzystania          
z Internetu. 

 zasady radzenia sobie                            
z cyberprzemocą. 

 rozwój umiejętności związanych             
z ratownictwem medycznych. 

 rozwój umiejętności społecznych 
samodzielności i samokontroli. 

 rozwój u uczniów umiejętności  radzenia 
sobie ze stresem. 

 tematy związane z przemocą fizyczną     
i psychiczną, agresją. 
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ze środowiskiem i z samorządem 
lokalnym. 

 cele wychowawcze i zasady pracy 
szkolnego samorządu uczniowskiego, 

 zasady funkcjonowania zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

 zasady funkcjonowania organizacji 
szkolnych. 

 formy i zasady udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom 
(procedura) 

 tematy dotyczące obowiązku szkolnego, 
wagarów. 

 adresy placówek interwencyjnych           
i terapeutycznych. 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań 

wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki  

i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane 

do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb        
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

- wyników ewaluacji (np. wewnętrznej), 

- wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

- ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki 
realizowanych w roku szkolnym 2020/2021, 

- wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 
przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.), 

- innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania 
i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski 
nauczycieli, uczniów, rodziców), 

- wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami 

- ankiety dla uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców. 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

obejmują: 
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- powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców, nauczycieli, 

pracodawców i wszystkich pracowników szkoły, 

- zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę     

w realizacji zadań określonych w programie, 

- respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

- współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział pracodawców, 

organizacji  i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną 

szkoły),  

- współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

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

 Wizja szkoły 

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży jest szkołą nowoczesną, przyjazną, 

innowacyjną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym 

świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów.  

Programy szkół tworzących Zespół są ukierunkowane na rozwój uczniów oraz ich potrzeby, 

umożliwiają im wszechstronny rozwój osobowości. 

Uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje 

zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi. 

Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna 

kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania  i wychowania. 

Rodzice są współautorami życia szkoły. 

Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia  

w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. 

Szkoła dba o właściwe stosunki międzyludzkie. 

 Misja szkoły 

Szkoła należy do organizacji, których działania mają charakter społeczny. Organizacje   te realizują 

ideę usług społecznych, będąc jednocześnie zainteresowane efektami swych działań. 
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Misją Zespołu Szkół  im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży jest: 

„nowoczesne i efektywne kształcenie młodzieży, z myślą o jej przyszłości”. 

Realizacji tak sformułowanej misji służą: programy nauczania realizowane w poszczególnych 

typach szkół, w trakcie zajęć edukacyjnych; program wychowawczy i profilaktyczny szkoły; 

standardy wymagań egzaminacyjnych; współpraca z rodzicami, pracodawcami uczniów 

 i środowiskiem lokalnym, baza materialna szkoły; tradycja i praktyka w nauczaniu młodzieży; 

wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

 Sylwetka absolwenta 

Nadrzędnym celem pracy szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia 

zgodnie z jego możliwościami. W pracy edukacyjnej z uczniami szkoła opiera się na wzorcu 

osobowym swego patrona – Hipolita Cegielskiego. 

 

Absolwent zna i rozumie: 

 cel nauki szkolnej, sens pracy i wysiłku, 

 istotę i metody samokształcenia, 

 potrzebę dobrej nauki, 

 istotę odpowiedzialności, 

 zasady demokracji i prawa, 

 istotę tolerancji, 

 zasady kultury bycia i dobrych obyczajów, 

 istotę przygotowania do życia rodzinnego i społecznego, 

 zagrożenia cywilizacyjne, 

  problemy ekologiczne, 

  historię i kulturę własnego regionu i narodu. 

 

Absolwent posiada umiejętności: 

 poznawcze: 

- jest przekonany o potrzebie dalszego kształcenia się na studiach wyższych,  

w szkołach policealnych, o potrzebie zdobywania zawodów i specjalizacji, 

 komunikacyjne: 

- uważnie słucha i dyskutuje, sprawnie wyraża się na piśmie, 
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- posługuje się co najmniej jednym językiem obcym, 

- posługuje się komputerem, umie korzystać z Internetu, 

- efektywnie komunikuje się w zespole, 

 uczenia się: 

- umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji, 

- potrafi samodzielnie przygotowywać się do różnego rodzaju sprawdzianów  

i egzaminów, 

- potrafi czytać teksty źródłowe ze zrozumieniem, 

 społeczne: 

- organizuje pracę własną, 

- umie pracować w grupie, zespole, 

- potrafi zorganizować imprezę sportową czy kulturalną, 

- umie korzystać z ofert kulturalnych, 

- potrafi włączyć się do akcji społecznych na rzecz niesienia pomocy innym, 

- zna ogólne zasady prawa i zasady demokracji, 

- potrafi diagnozować problemy społeczne, 

- umie znaleźć się na rynku pracy i komunikować się z pracodawcą. 

 

IV. Wartości 

Zadaniem szkły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają 

cele wychowania i kryteria jego oceny. Wartości to rzeczy i sprawy ważne i pożądane. To 

życiowe drogowskazy, standardy myśli, postaw i zachowań. Mówią o tym, kim jesteśmy, jak 

żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. Decydują o kryteriach ocen, decyzji i wyborów.  

Praca wychowawcza szkoły roku szkolnym 2020/2021  będzie się odbywała pod kątem 

następujących wartości: 

- życzliwość, 

- odpowiedzialność, 

- tolerancja, 

- zaufanie, 

- sprawiedliwość, 

- szczęście, 

- miłość, 

- prawda, 
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- rodzina, 

- pracowitość, 

- praca, 

- szacunek, 

- wolność, 

- bezpieczeństwo, 

- zdrowie, 

- równouprawnienie, 

- sumienność, 

- ojczyzna, 

- przyjaźń, 

- niezależność. 

 

V. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: 

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

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych, 

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie 

właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie 

postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania 

wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

 



 9 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

 współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

 pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, 

 personalizacja życia i odnajdywanie swojego miejsca: 

- w rodzinie, 

- w grupie koleżeńskiej, 

- w  społeczności szerszej (lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej), 

 kształtowanie etyki pracy, 

 kształtowanie poczucia obowiązku wobec rodziny, szkoły, społeczeństwa i państwa, 

 wykształcenie w wychowankach cech osobowościowych: 

- odpowiedzialności, 

- logicznego myślenia, 

- poczucia własnej godności, 

- pracowitości, 

- samodzielności, 

 przygotowania ich do: 

- życia w rodzinie, 

- życia samodzielnego, 

- życia w społeczeństwie, 

- życia godnego, 

- do aktywnego życia zawodowego, 

 prowadzeniu ich ku …: 

- zdobywaniu wykształcenia ( zawodu ), 

- akceptacji siebie, 

- właściwym kontaktom z innymi ludźmi, 

- przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie, 

- umiejętności rozwiązywania problemów. 

 panowanie nad sferą wrażeń i doznań zmysłowych, 

 kierowanie harmonijnie rozwiniętą sferą uczuć, 

 rozwój intelektualny, 

 kształcenie woli, 

 rozwój sfery duchowej, 

 dbałość o sprawność fizyczną i zdrowie. 
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 przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej       

i światowej, 

 wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 

postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

 Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 

 Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. 

 Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów  

i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających        prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

 Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli                      

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej. 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania  

substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 

 Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania substancji  psychoaktywnych, a także suplementów diet 

i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

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

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń    

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych skierowanych do 

uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły. 
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Zadania działalności informacyjnej: 

 Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom 

na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 

związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji. 

 Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku używania środków i substancji psychoaktywnych. 

 Przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom        

i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców  oraz metodach współpracy szkół i 

placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.  

Działalność profilaktyczna obejmuje w szczególności: 

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań  z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Zadania działalność profilaktycznej : 

 W przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i dzieci 

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem 

jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich 

środków i substancji. 

 W przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i dzieci, którzy ze względu 

na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym 

stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych. 

 W przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których 

rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych 

zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 
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A. Realizowanie wśród uczniów i dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych („ARS, czyli jak dbać o 

miłość”). 

B. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

C. Realizowanie wytycznych MEN w sprawie przeciwdziałania pandemii  koronawirusa (COVID-19)-

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, 

nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży (załącznik). 

Czas pandemii spowodował izolację społeczną , wywołał lęk o własne zdrowie. Jest to sytuacja 

wyjątkowa , gdzie nie trudno o kryzys emocjonalny. Nauka odbywa się w formie stacjonarnej, lecz nie 

wykluczamy nauczania on-line. Bez względu  na formę nauki, szkoła zawsze  zapewnia wsparcie 

psychologiczne. 

 

Struktura oddziaływań wychowawczych  

1. Dyrektor szkoły: 

Skuteczne zarządzanie i administrowanie szkołą, umiejętności organizacyjne oraz odpowiednio 

wypracowany system komunikowania się muszą być zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, 

pracowników oraz właściwych instytucji zewnętrznych, które bezpośrednio wpływają na działania 

szkoły. 

Duża samodzielność szkoły sprawia, że koniecznością dyrektora jest rozeznanie nie tylko w sprawach 

oświatowych, ale również w skutecznym poruszaniu się w obrębie wszystkich spraw związanych z 

funkcjonowaniem placówki i działaniach charakterystycznych dla zadań menedżerów.  

Działania dyrektora szkoły, podejmowane przez niego decyzje organizacyjne, kadrowe  i finansowe 

powinny skutkować wzrostem poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej, co z kolei powinno 

bezpośrednio wpływać na rozwój szkoły. 

Samodzielność finansowa szkoły nieustannie motywuje dyrektora do stawiania sobie coraz bardziej 

ambitnych celów, mobilizuje do nowoczesnego zarządzania, skutecznych działań marketingowych 

i szeroko rozumianej promocji. 
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2. Rada pedagogiczna: 

 Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele uczący w szkole oraz instruktorzy zajęć 

praktycznych w zakładach pracy. 

 

 W zebraniach rady mogą wziąć udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez  

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej: 

- pielęgniarka lub lekarz szkolny, 

- przedstawiciele samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciele rady rodziców, 

- przedstawiciele zakładów pracy kształcących uczniów - młodocianych pracowników, 

- pracownicy administracji i obsługi szkoły, 

- inne osoby, których głos może być pomocny w realizacji zadań szkoły. 

 Zebrania zwyczajne rady odbywają się w oparciu o tematykę i terminarz. 

 W celu załatwienia ważnych spraw szkolnych lub uczniowskich mogą być zwoływane 

posiedzenia nadzwyczajne (doraźne). W posiedzeniu doraźnym dotyczącym ważnych spraw 

uczniowskich może brać udział reprezentacja rady pedagogicznej - nie jest konieczny udział 

wszystkich członków rady (np. zespół do spraw opiekuńczo – wychowawczych, komisja 

stypendialna i inne). 

 Uchwały rady podejmowane są na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 Rada może powołać stałe lub doraźne komisje. Między posiedzeniami rady pedagogicznej 

decyzje wiążące podejmują komisje. 

 Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

- zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

- podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy, 

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

- podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie szkoły, 

- podejmowanie uchwał w sprawie wyłonienia spośród członków rady swoich 

przedstawicieli do komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły, 

- podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do organu prowadzącego szkołę  

o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły  

o odwołanie z innej kierowniczej funkcji w szkole, 
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- ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

- organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, 

- projekt planu finansowego szkoły, 

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

- propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

- powoływanie nowych szkół, zawodów i kierunków kształcenia, 

- zaproponowany przez nauczyciela do użytku w szkole program nauczania, 

- formy realizacji zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego, 

- program wychowawczy szkoły i program profilaktyki. 

 Rada pedagogiczna ma prawo: 

- występowania z wnioskiem do dyrektora szkoły w sprawach doskonalenia organizacji 

pracy szkoły, 

- wyrażania opinii o opracowanym przez nauczyciela autorskim programie nauczania 

i wychowania, 

- dokonywania ewaluacji programu wychowawczego szkoły, 

- występowania do dyrektora szkoły o wprowadzenie zmian w tygodniowym rozkładzie 

zajęć. 

 Przewodniczący rady (dyrektor szkoły) jest zobowiązany do: 

- realizacji uchwał i wniosków rady, 

- tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania członków rady, 

- zachęcania do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji, 

- dbania o autorytet rady, ochrony praw i godności nauczycieli, 

- zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Członek rady jest zobowiązany do: 

- współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady, 

- przestrzegania prawa szkolnego oraz zarządzeń dyrektora, 

- czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz jej komisji, 

- pełnienia funkcji opiekuna stażu, 
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- realizowania uchwał rady także wtedy, gdy zgłosił swoje zastrzeżenia, 

- składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 

- nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane 

przez wybranych przedstawicieli rady. 

3. Nauczyciel: 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 

powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym),  

 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra 

i piękna w świecie, 

 mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, 

jak i całej edukacji na danym etapie, 

 stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną i wolność innych, 

 poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

 uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali 

się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa 

kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

 przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwości doskonalenia się, 

 kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

4. Wychowawca klasy: 

 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli spośród uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. 
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Wychowawca prowadzi swój oddział przez tok nauczania w danym typie szkoły.  

W wyjątkowych wypadkach wynikających z organizacji pracy szkoły  

lub na uzasadnioną prośbę uczniów czy ich rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor może 

zmienić wychowawcę klasy. 

Wychowawca: 

 planuje pracę wychowawczą na rok szkolny i cykl kształcenia, 

 inspiruje i wspomaga działania zespołu uczniów, 

 zna swoich wychowanków, ich środowisko rodzinne oraz miejsce odbywania praktyk 

zawodowych, 

 diagnozuje problemy wychowawcze i podejmuje działania zmierzające do ich 

rozwiązania, 

 współpracuje z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno -

pedagogiczną, nawiązuje kontakt z rodzicami i włącza ich do realizacji programu szkoły, 

stwarza możliwości współpracy ze szkołą, 

 wnioskuje o pomoc materialną dla uczniów, 

 dba o właściwą atmosferę klasy, kierując się zasadą obiektywizmu, 

 współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz pracodawcami, 

 zna sukcesy i porażki swoich uczniów, 

 prowadzi edukację uczniów i rodziców w zakresie obowiązkowych regulaminów,  statutu 

szkoły i programu szkoły, programów nauczania, w szczególności praw  

i obowiązków uczniów i rodziców,  

 własną osobowością wpływa na prawidłową ocenę postaw moralnych, kształtuje  

pożądane cechy charakteru, 

 uczy samorządności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności, 

 podejmuje działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, 

bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza szkołą, 

 prowadzi dokumentację pedagogiczną, dokonuje oceny zachowania uczniów  

i przedstawia ją radzie pedagogicznej, 

 monitoruje frekwencję, 

 wypisuje świadectwa szkolne, arkusze ocen, wnioskuje o wyróżnienia i nagrody, 

 bada losy absolwentów, 

 wypełnia inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

 

5. Pedagog szkolny/psycholog:  
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 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

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

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły. 

 Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły.   

 Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb. 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

 wspomaganie funkcji rodziny, 

 terapia wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny uczniów, 

 profilaktyka problemów wieku rozwojowego, 

 wspomaganie efektywności uczenia, 

 rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją społeczną, 

 edukacja prozdrowotna, 

 porady dla uczniów i rodziców. 

 Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży. 

 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów.  

 Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

6. Rodzice: 

 Rodzice współdecydują w sprawach nauczania i wychowania i profilaktyki w Szkole. 

 Aktywnie uczestniczą w programowaniu pracy Szkoły i projektowaniu jej rozwoju. 

 Reprezentacją rodziców w Szkole jest Rada Rodziców działająca na podstawie odrębnego 

regulaminu. 

 Rodzice uczniów spotykają się z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją Szkoły dwa razy 

w ciągu semestru. 
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 Wychowawcy klas ustalają godziny przyjęć rodziców w celu bieżących kontaktów  

wychowawczych. 

 Rodzice mają możliwość codziennego kontaktowania się z dyrektorem Szkoły lub jego  

zastępcami oraz z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

 Rodzice aktywnie uczestniczą we wszystkich formach życia kulturalnego, współdecydują 

imprezach klasowych, wycieczkach, biwakach czy obozach. 

 Rodzice są informowani przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiagnięć edukacyjnych uczniów, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców o warunkach 

i sposobie oraz kryteriach oceniania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych swoich dzieci. 

 Na miesiąc przed zakończeniem semestru Rodzice otrzymują informację o przewidywanych 

dla ucznia ocenach przekazywaną w następujących formach: 

- w pierwszym semestrze w czasie klasowego zebrania rodziców, 

- w drugim semestrze w postaci pisemnej informacji przekazanej przez wychowawcę klasy 

na ustalonym formularzu. 

 

7. Rada rodziców: 

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły oraz podejmuje działania  zmierzające 

do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

 

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Rada Rodziców  

ma prawo dokonać oceny dorobku zawodowego nauczyciela. 

 

Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji 

szkoły. 

 

Zadaniem Rady Rodziców jest: 

 pobudzanie i organizowanie aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły, 
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 gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie 

zasad użytkowania tych funduszy, 

 zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły, 

 uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, szkolnego programu wychowawczo  

-profilaktycznego szkoły, 

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania w szkole, 

 opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

 opiniowanie form realizacji zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego. 

 

8. Samorząd uczniowski: 

 W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "Samorządem". 

 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

 Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań (np. Konkurs:  ,,Klasa gospodarzem szkoły” ), 

- prawo prowadzenia szkolnej rozgłośni (radiowęzeł), 

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

a. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu, który współpracuje z Samorządem Uczniowskim: 
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- działalność Szkolnego Klubu sprowadza się do organizowania miedzy innymi  akcji 

„Szlachetna paczka”, pomocy świetlicy środowiskowej „Promyk dobra”, współdziałania z 

różnymi fundacjami np.  „Ukryte marzenia”,  „Tęczowe dzieciństwo” i instytucjami np. 

Warsztatami Terapii Zajęciowej w Chodzieży. 

 

9. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 

 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – wrzesień  

 uroczystości upamiętniające II wojnę światową – wrzesień 

 Dzień Chłopca - wrzesień 

 Święto Patrona Szkoły – październik  

 Dzień Edukacji Narodowej - październik 

 ślubowanie klas pierwszych   

 porządkowanie grobów zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły – październik/listopad  

 Narodowe Święto Niepodległości – listopad  

 Szkolne i klasowe spotkanie opłatkowe – grudzień    

 wigilie  klasowe i szkolne – jasełka - grudzień 

 rocznica Powstania Wielkopolskiego - styczeń 

 studniówka – styczeń/ luty 

 szkolne walentynki – luty  

 pierwszy dzień wiosny (Dzień Języków Obcych, rywalizacja sportowa klas pierwszych) -
marzec/kwiecień  

 pożegnanie absolwentów - kwiecień 

 szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – maj  

 Bieg Grzymalitów - maj 

 Dzień Sportu Szkolnego/Dzień Dziecka/Rajd Szkolny – czerwiec 

 zakończenie roku szkolnego – czerwiec 

 projekty edukacyjne w tym filmowy – cały rok  

 olimpiady, konkursy – cały rok 

( załącznik) 
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10. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 

2021/2022 

Kształtowanie zdolności spostrzegania i kojarzenia. 

Cele: 

 wyostrzenie zmysłów, 

 umiejętność obserwacji, 

 ćwiczenia pamięci, 

 umiejętność koncentracji, 

 zdolność kojarzenia. 

 

Formy realizacji: 

Na wszystkich lekcjach prowadzonych aktywnymi metodami. 

Ukierunkowanie uczuć, emocji.  

Cele: 

 kształtowanie wrażliwości uczuciowej, 

 poznawanie własnej sfery uczuciowej, 

 właściwa kontrola emocji, 

 umiejętność kontaktowania się z ludźmi. 

 

Formy realizacji: 

W kontaktach interpersonalnych, na godzinach z wychowawcą i pedagogiem/psychologiem 

szkolnym, podczas występów artystycznych, na lekcjach języka polskiego, na wiedzy o 

kulturze 

Rozwój intelektualny. 

Cele: 

 poszukiwanie prawdy, 

 przezwyciężanie bierności intelektualnej, 

 poznanie swoich uzdolnień, 

 rozszerzanie swoich zainteresowań, 
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 umiejętność przyswajania wiedzy, 

 umiejętność samodzielnego ( zespołowego ) poszukiwania, gromadzenia, segregowania 

i weryfikowania informacji, 

 umiejętność wypowiadania się. 

 

Formy realizacji: 

Na wszystkich lekcjach, zwłaszcza prowadzonych aktywnymi metodami,  na zajęciach 

dodatkowych, w pracy indywidualnej ucznia. 

Rozwój moralny. 

Cele: 

 zdolność wartościowania, 

 umiejętność oceny własnych zachowań, 

 gotowość do poświęceń, 

 odwaga cywilna, 

 świadome posłuszeństwo, 

 potrzeba wsparcia w realizacji planów, 

 autentyzm działań, otwartość, ufność. 

 

Formy realizacji: 

W trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z tekstem literackim)               

w czasie godzin z wychowawcą oraz w rozmowach nauczyciela/pedagoga/psychologa 

szkolnego z uczniem. 

Kształcenie woli. 

Cele:  

 pracowitość, rzetelność, wytrwałość, 

 odpowiedzialność, 

 aktywność, 

 punktualność, 

 stawianie celów i osiąganie ich. 

Formy realizacji: 
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W trakcie wszystkich zajęć ( poprzez uwzględnianie w ocenie pracy: punktualności 

wykonania, nakładu pracy i formy jej prezentacji ), szczególnie zaś w pracy typu 

organizacyjnego, w działalności samorządowej uczniów. 

Rozwój duchowy. 

Cele: 

 poznawanie zasad wiary, 

 poznawanie dorobku kultury, 

 kształcenie postawy twórczej, 

 myślenie refleksyjne, 

 zdolność do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem. 

 

Formy realizacji: 

Na zajęciach katechezy, etyki, języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii (odkrycie źródeł 

ludzkich poglądów i przekonań), na godzinach z wychowawcą, na rekolekcjach, w czasie 

zajęć artystycznych, w kontakcie z przyrodą, w kontakcie z wytworami kultury, w przyjaźni. 

Rozwój społeczny. 

Cele: 

 umiejętność kontaktowania się z ludźmi, 

 kultura bycia, 

 umiejętność współpracy w grupie, 

 aktywność w środowisku, 

 animacja działań w środowisku, 

 umiejętność pełnienia przypisanych ról społecznych, 

 odpowiedzialność za środowisko społeczne i przyrodnicze, 

 patriotyzm. 

 

Formy realizacji: 

W trakcie wszystkich zajęć, w czasie godzin z wychowawcą/pedagogiem/psychologiem 

szkolnym, zajęć pozalekcyjnych, w trakcie uroczystości klasowych, szkolnych  

i środowiskowych. 
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Wychowanie fizyczne. 

Cele: 

 kształtowanie sprawności fizycznej, 

 profilaktyka zdrowotna. 

Formy realizacji: 

Na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach rekreacyjnych, w trakcie gier i ćwiczeń 

terenowych, na zajęciach pozalekcyjnych, na wycieczkach. 

 

 

VIII. Harmonogram działań
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SF
ER

A
 

Zadania Forma realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

IN
TE

LE
K

TU
A

LN
A

 

Rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień 

i zainteresowań uczniów. 

Przeprowadzanie w klasach rozmów z uczniami, 

obserwacje podczas bieżącej pracy, rozmowy 

indywidualne z uczniami. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

Cały rok. 

Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów. 

 

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach 

przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

kina, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, 

teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, 

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości 

szkolne. 

Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji 

z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy. 
nauczyciele  

 

 

Zgodnie  

z harmonogramem zajęć 

prowadzonych przez 

wybrane osoby 

 

Zgodnie z kalendarzem 

szkolnych uroczystości 

określających terminy 

konkretnych 

przedsięwzięć i osoby 

odpowiedzialne za ich 

przygotowanie 

 

 

Zgodnie z terminami 

obserwacji lekcji 

ustalonym w planie 

nadzoru pedagogicznego. 

Rozwijanie umiejętności Zajęcia z orientacji zawodowej wychowawcy, wg potrzeb 
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rozpoznawania własnych 

uzdolnień. 

pedagog szkolny, 

doradca zawodowy 

Podnoszenie efektów kształcenia 

poprzez uświadamianie wagi 

edukacji i wyników egzaminów 

zewnętrznych. 

 

Analiza egzaminów wewnętrznych. 

 

Lekcje wychowawcze, szkolne konkursy: 

nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

przedmiotowe 

Zajęcia zgodnie    

z harmonogramem 

opracowanym 

w zespołach (załącznik) 

Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy. 

 

Lekcje wychowawcze wychowawcy 
zgodnie 

z harmonogramem zajęć  

M
O

R
A

LN
A

 

Kształtowanie szacunku do ludzi, 

wrażliwości na potrzeby drugiego 

człowieka, prawidłowe rozumienie 

wolności jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby ludzkiej 

Działalność charytatywna, wolontariat szkolny 

 

opiekun samorządu 

szkolnego, 

wychowawcy 

zgodnie z kalendarzem 

uroczystości szkolnych 

Rozwój poszanowania dziedzictwa 

narodowego i kształtowanie 

świadomości narodowej. 

Wskazywanie autorytetów 

i wzorców moralnych 

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje 

wychowawcze na temat patriotyzmu, lekcje języka 

polskiego, projekt filmowy, spotkania z ważnymi osobami 

nauczyciele, opiekun 

samorządu szkolnego 

zgodnie z kalendarzem 

uroczystości szkolnych 

Poznanie kultury rodzimej, 

zaznajamianie z kulturą regionu 

 

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze, 
nauczyciele, 

wychowawcy 

terminy konkretnych 

wycieczek planowanych 

przez wychowawców 

i nauczycieli  

Poznanie dorobku kulturalnego 

Europy, świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i szacunku dla 

innych narodów, kultur, religii 

Międzynarodowe wymiany młodzieży, lekcje 

wychowawcze poświęcone tej tematyce, 

wycieczki 

Osoby 

odpowiedzialne, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

wg planu 
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 katecheci, opiekunka 

Szkolnego Klubu 

Europejskiego  

 

Uczenie właściwego pojęcia 

tolerancji, odwagi w reagowaniu na 

niesprawiedliwość, krzywdę 

drugiego człowieka, agresję 

  

Warsztaty, filmy, lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

wychowawcy klas  

wg potrzeb 

 

Promowanie zdrowego stylu życia 

 

Dzień Sportu Szkolnego, lekcje wychowawcze o tej 

tematyce, spotkania z pielęgniarką z pracownikami 

Sanepidu 

 

nauczyciel, 

wychowawcy klas 
wg planu 

SP
O

ŁE
C

ZN
A

 

 

Kształtowanie przekonania o 

społecznym wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a także o 

społecznym aspekcie bycia uczniem 

szkoły  

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów 

szkolnych,  

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 
wrzesień/październik 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec środowiska naturalnego 

 

Udział w akcji sprzątanie świata. 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, 

wycieczki krajoznawcze. 

 

opiekun świetlicy, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

wg harmonogramu zajęć 

 

Kształtowanie aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy zawodowej 

oraz wymagań rynku pracy.  

Warsztaty dla klas prowadzone przez doradcę 

zawodowego 

 

doradca zawodowy, 

nauczyciel 

przedsiębiorczości,  

drugie półrocze 
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Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. 

Zwiększenie współpracy 

z rodzicami w zakresie kontroli 

obowiązku szkolnego 

 

Analiza frekwencji uczniów  

 

Systematyczne informowanie rodziców o absencji 

uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne 

spotkania z rodzicami, 

 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

sporządzanie 

miesięcznych zestawień 

obecności  

 

EM
O

C
JO

N
A

LN
A

 

 

Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych stron, 

kształtowanie samoakceptacji, 

budowanie poczucia własnej 

wartości 

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów 

z PPP 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – 

wskazanie konkretnych zajęć 

pedagog, psycholog 

 

zgodnie z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych klas 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

Zajęcia integracyjne w klasach  

 

Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji 

i jej unikaniu 

 

pedagog szkolny, 

pedagog, nauczyciele, 

wychowawcy klas 

 

 

zgodnie z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych klas 
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D
U

C
H

O
W

A
 

Upowszechnienie wiedzy na temat 

obowiązujących w szkole norm 

i wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem 

wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz 

regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień/październik 
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IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

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

2) analizę dokumentacji, 

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

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizę przypadków. 

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

ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem 

Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. 

Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada 

pedagogiczna i rada rodziców.
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