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WPROWADZENIE 
 

  

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu  opisuje              

w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, zdrowotnym informacyjnym  

i profilaktycznym i jest realizowany przy aktywnej i twórczej współpracy całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, pedagoga,  uczniów, 

rodziców oraz pracowników niepedagogicznych. Zakłada on także współpracę z innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły takimi jak: 

uczelnie wyższe, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Policja, Starostwo Powiatowe, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy                         

w Szydłowcu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu. Treści w nim zawarte wynikają z potrzeb uczniów, ich rodziców, 

nauczycieli oraz sytuacji zdrowotnej panującej w kraju gdzie szczególne znaczenie mają bezpieczeństwo społeczności uczniowskiej i nauczycieli 

w okresie panującej pandemii CPVID-19 i wynikających z tego zasad postępowania. 

 Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny skierowany jest do uczniów, rodziców oraz nauczycieli Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie programu są nauczyciele  

i rodzice. Program  opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu zmierzającego do:  

 wspierania  wszechstronnego rozwoju uczniów   

 ograniczania i likwidowania czynników zaburzających ten rozwój  

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.  

 wspomagania uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia,  

 kształtowanie wśród uczniów  właściwych postaw prozdrowotnych w czasie pandemii COVID-19 
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PRAWNE PODSTAWY PROGRAMU: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej; 

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;  

 Programy krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz.U. z 2007r. 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r.                 

Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami); 

 Konwencja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku; 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,( Dz.U. z 2004r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U.z1996 r.               

Nr 10, poz. 55; z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie MENiS zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół                  

z dnia 31 stycznia 2002 roku; 

 Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem z dnia 31 stycznia 2003 roku; 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z2005 r. Nr 180, poz. 1493zpóźniejszymi zmianami); 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.z2005 r. Nr 179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami); 
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 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  z 2009 nr 4, poz. 17); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii; 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) – art. 10 ust. 1 pkt 5,art. 26 ust.2, art. 78, art. 98-99; 

 Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach z dn. 9 sierpnia 2017 roku; 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 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. 2017 poz. 356 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla  

liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 2018 poz. 467) 

 Statut Szkoły 
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MISJA SZKOŁY: 
 

Misją Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu jest kształcenie uczniów, wyposażenie ich  

w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy.  

Realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczo-profilaktyczną i opiekuńczą dążymy do wprowadzania młodych ludzi w różnorodne dziedziny 

życia i nauki. Podejmujemy starania o zapewnienie oferty edukacyjnej zawierającej między innymi treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy 

dydaktyczne. Przyjmujemy szczególną odpowiedzialność za wprowadzenie młodzieży do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dążymy do 

wychowania młodzieży tolerancyjnej, otwartej na świat i zdobywanie wiedzy, a także dbającej  

o zdrowy styl życia, bez podejmowania zachowań ryzykownych. Kształtujemy w uczniach poszanowanie tradycji i kultury naszego kraju oraz 

uczymy szacunku do innych kultur. Zwracamy szczególną uwagę, aby uczniowie naszej szkoły byli przygotowani do właściwego odbioru                       

i wykorzystania mediów w życiu. Uczymy budowania kariery szkolnej oraz dokonywania wyborów związanych  

z dalszą edukacją. W planowaniu pracy szkoły uwzględniamy opinie rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania, jednocześnie realizując pełny 

zakres zadań wynikających z szeroko pojętego interesu społecznego. Ułatwiamy uczniom 

i nauczycielom korzystanie z dorobku nauki i techniki podczas wszystkich zajęć organizowanych w szkole w szczególności poprzez 

gromadzenie i udostępnianie księgozbioru, multimedialnych środków przekazu informacji, filmów i literatury z zakresu profilaktyki oraz 

zapewnienie dostępu do  sieci komputerowej. Nauczyciele  Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza 

w Szydłowcu realizują zadania szkoły profesjonalnie, przestrzegają zasad etyki zawodowej, kierują się wrażliwością na potrzeby młodzieży. 

Sposób wywiązywania się z tych zadań, jakość ich pracy, umiejętności i dorobek są najważniejszymi kryteriami oceny ich pracy. Pracownicy 

administracji obsługi dążą do zapewnienia możliwie najwyższych standardów technicznego wyposażenia szkoły, uczestniczą w procesie 

wychowawczym, dbając o kształtowanie życzliwej atmosfery i wysokiej kultury życia codziennego szkoły. 
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SYLWETKA ABSOLWENTA: 

 
Uczniami naszej szkoły są młodzi ludzie u progu dorosłości. Ich wiek, oscylujący miedzy 15 - 19 rokiem życia sprawia, że na okres edukacji                   

u nas przypada trudny moment w ich życiu, gdy nie są juz dziećmi, ale jednocześnie jeszcze nie dorosłymi, gdy muszą udzielić odpowiedzi na 

pytanie: „kim jestem/chciałabym/mógłbym/powinienem być ?” Trudność powyższej sytuacji potęgowana jest dodatkowo przez fakt, że nie 

zawsze wsparcie oferowane im przez rodziców czy grupę rówieśników, jest adekwatne względem ich oczekiwań . Co więcej, często ich biegłość 

w poruszaniu się po świecie nowoczesnych technologii nie idzie w parze ze świadomością konieczności przestrzegania określonych zasad, jak                 

i możliwych konsekwencji czynów niedozwolonych. W świetle powyższego, jak również różnorodności wyborów, jakie stawia przed młodymi 

ludźmi współczesny świat i zacierania się granic między tym, co dobre i pożądane, a tym, co stanowi jedynie złudne poczucie szczęścia czy 

wręcz zagrożenie, szczególnego znaczenia nabiera rola Szkoły w procesie wychowania nowych pokoleń Polaków.  

Takie spostrzeganie uczniów naszej szkoły sprawia, że wychowanie rozumiane jest jako wprowadzenie młodych ludzi do bycia dojrzałą                             

i odpowiedzialną za siebie i innych jednostką. Implikuje to całościowe postrzeganie rozwoju, ujmujące każdy z aspektów: poznawczy, 

emocjonalny, seksualny, społeczny, moralny, duchowy, wychowujący do wartości, poszanowania dla tradycji i historii, a także  środowiska 

naturalnego. Przygotowuje do odpowiedzialnego podejmowania zadań , kierowanych do nich przez społeczeństwo na poszczególnych etapach 

rozwoju,  poprzez umożliwienie wykształcenia się niezależności emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej odnalezienie się na rynku pracy. Staje 

się wychowaniem do brania odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, poprzez stwarzanie możliwości samodzielnego dokonywania 

wyborów, przewidywania możliwych konsekwencji działań , angażowania się w działania na rzecz wspólnego dobra w wymiarze szkolnym                   

i pozaszkolnym. Warunkiem koniecznym staje się wówczas wyposażenie uczniów w: umiejętność krytycznego myślenia tak, aby potrafili 

podejmować decyzje w oparciu o informacje pochodzące z wiarygodnego  źródła oraz efektywne strategie radzenia sobie ze stresem                               

i zarządzania nim na rożnych etapach życia, zwiększając ich odporność psychiczną, np. poprzez mobilizowanie sieci wsparcia. Służy temu 

pomoc w samodzielnym identyfikowaniu czynników chroniących i ryzyka wraz z poszukiwaniem tych pierwszych, a unikaniem lub 

minimalizowaniem skutków tych drugich, a także zwiększanie samoświadomości /stany emocjonalne, zniekształcenia poznawcze, realna 
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samoocena i poczucie własnej wartości, itp./. Istotne jest stwarzanie możliwości ujawnienia się potencjału tkwiącego w każdym uczniu, 

niezależnie od poziomu jego osiągnięć szkolnych. Nie bez znaczenia jest nauczenie uczniów, jak się uczyć , aby stało się to przyjemnością, 

systematycznym działaniem na przestrzeni całego życia, które służy lepszemu realizowaniu się w rożnych rolach życiowych i dostosowywaniu 

się do nieustannie zmieniających się wymogów, stawianych przez społeczeństwo i współczesny świat. Nabiera to szczególnego znaczenia                     

w przypadku osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, obniżonymi możliwościami intelektualnymi, czy utrwalonymi przez lata 

nieefektywnymi strategiami uczenia się i/lub negatywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego.   

Absolwenci naszej szkoły charakteryzują się: uczciwością wobec siebie i otoczenia, wiarygodnością i odpowiedzialnością  

w realizowanych działaniach, cechuje ich wytrwałość i adekwatne poczucie własnej wartości, potrafią i często okazują szacunek dla innych osób, 

charakteryzuje ich ciekawość poznawcza, w działaniu są kreatywni i przedsiębiorczy, wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, uczestniczą 

aktywnie w życiu kulturalnym, są mądrymi odbiorcami i użytkownikami mediów, podejmują samodzielne inicjatywy oraz wiedzą jak pracować 

w zespole. Nasi absolwenci okazują troskę o zdrowie swoje  i innych. 
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ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

SZKOŁY. 

 
Podstawę do planowania działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych stanowiła przeprowadzona analiza sytuacji 

wychowawczo –profilaktycznej oraz ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły z lat wcześniejszych. Ewaluacji dokonano                   

w oparciu o szereg przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczniami i rodzicami, obserwacje nauczycieli i pracowników szkoły, diagnozę 

samopoczucia uczniów w szkole,  diagnozę sytuacji rodzinnej i bytowej uczniów, ich zainteresowań, a także analizę wniosków dokonanych 

przez pracujące w szkole Komisje i Zespoły, analizę dokumentacji szkolnej, tj. Teczek Wychowawców Klasowych, analizę frekwencji uczniów 

oraz sytuacji problemowych omawianych podczas spotkań Zespołu Wychowawców Klasowych i Rady Pedagogicznej. 

 Tworzenie programu poprzedzone zostało analizą danych dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych, wyników testów 

wewnątrzszkolnych, wyników olimpiad i konkursów oraz zawodów sportowych, danych z dzienników szkolnych, analizą aktywności uczniów 

na rzecz innych (wolontariat, samorządność, pomoc rówieśnicza).   

Analiza  dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych wskazuje na istnienie zarówno pozytywnych jak i negatywnych obszarów    

środowiska wychowawczo –profilaktycznym. Obserwacja środowiska szkolnego umożliwiła wstępną diagnozę obszarów problemowych, do 

których należy zaliczyć: 

1. Obniżoną motywację do nauki/ brak nawyku systematyczności. 

2. Trudności w nauce.  

3. Indywidualne przypadki wysokiej absencji.  

4.  Incydenty palenia tytoniu (poza terenem szkoły). 

5. Problemy natury psychicznej: stres szkolny, trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym, niska samoocena, zaburzenia nastroju.   

6.  Niski poziom kultury osobistej, nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania i regulaminów szkolnych 

7. Zagrożenia związane z cyberprzemocą.  
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8. Trudności adaptacyjne młodzieży.  

9. Wyboru priorytetów w trakcie nauki (dotyczy głównie klas pierwszych).   

 

Diagnoza wykazała, że do mocnych stron szkoły należą: 

1.Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

2.  Wysoki wskaźnik zdawalności matur. 

3.Dobra, przyjazna atmosfera panująca w szkole oparta na zaufaniu i szacunku. 

4. Dobre, konstruktywne więzi rówieśnicze, 

5. Angażowanie się uczniów w działania prospołeczne i alternatywne dla zjawisk patologicznych (np. włączanie się w wolontariat, rozwijanie 

zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych, angażowanie się do pracy w samorządzie szkolnym, szkolnym klubie Cooltura, Caritasie itp.) 

  

  Działania przewidziane w programie dokonywać się będą na poziomie profilaktyki pierwszorzędowej mającej na celu promocję zdrowia                      

i zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi oraz na poziomie profilaktyki drugorzędowej, której 

celem jest ujawnianie uczniów zagrożonych uzależnieniem i pomaganie im w zapobieganiu rozwojowi zaburzeń oraz rozwijaniu i wzmacnianiu 

czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych 
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CELE OGÓLNE SZKOLNEGO PROGRAMU  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO  
 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu  i wspieraniu 

ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1)fizycznej poprzez: 

kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

prowadzenie zdrowego stylu życia, 

eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia, 

kształtowanie nawyków higienicznych. 

2)psychicznej poprzez: 

zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, 

dbanie o dobrą kondycję psychiczną uczniów. 

3)społecznej poprzez: 

kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole, 

kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów w oparciu o normy społeczne, 

przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich, 

kształtowanie postaw patriotycznych, 

doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą, 

eliminowanie wagarów jako podstawowego czynnika zwiększającego zagrożenie demoralizacją i utratą szans rozwojowych,  
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rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.  

4)aksjologicznej poprzez: 

ukierunkowanie ucznia na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka. 

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE  SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO  

 Rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości Europy i świata. 

 Umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.  

 Zapewnienie uczniom opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz pełnego bezpieczeństwa w czasie zajęć na terenie szkoły.  

 Umożliwienie absolwentom świadomego planowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej. 

 Umożliwienie uczniom rozwijania indywidualnych zainteresowań. 

 Planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych, ukierunkowanych na ucznia i jego środowisko w celu przygotowania uczniów do zdrowego 

stylu życia i zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń, 

 Budowanie tradycji i etosu szkoły promującej zdrowie, 

  Reagowanie na pojawiające się zagrożenia, 

 Pomoc w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności społecznych i  kompetencji psychologicznych,  

 Kształtowanie umiejętności planowania i spędzania czasu wolnego w sposób zdrowy i bezpieczny (Szkolny Klub Filmowy, Klub 

Cooltura, inne). 

 Kontynuacja współpracy z instytucjami działającymi na rzecz profilaktyki (MOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd 

Rejonowy, Policja, GKRPA, inne), 



12 

 

 Dostarczanie rzetelnych informacji na temat konsekwencji używania środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy), skutków zachowań 

ryzykownych,  

 Reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych ,  

 Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą, 

 Uruchomienie czynników chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownymi, czyli: 

 ~     budzenie zainteresowań, ciekawości poznawczej 

 ~     zachęcanie do podejmowania aktywności (sport, nauka, twórczość, itp.) 

 ~     uczenie radzenia sobie z emocjami 

 ~     wsparcie w trudnych sytuacjach 

 ~     budowanie pozytywnej grupy rówieśniczej 

 ~     budowanie autorytetów 

 Wdrażanie uczniów do zachowań prozdrowotnych, zapobieganie zachowaniom ryzykownym( używanie środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych, środków zastępczych i dopalaczy). Wyposażenie społeczność szkolną w wiedzę z tego zakresu. 

 Organizowanie pomocy dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się  w  trudnej sytuacji materialno- bytowej poprzez: 

a) zwalnianie z pełnej lub częściowej opłaty na Radę Rodziców 

b) zwalnianie ze składki na ubezpieczenie 

c)  refundowanie dojazdów do szkoły 

d) dofinansowanie dożywiania uczniów 

 

 

 



13 

 

 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH: 

 
Dyrektor szkoły: 

dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, 

wyznacza odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań, 

monitoruje pracę nauczycieli, w szczególności wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego, 

koordynuje współpracę szkoły z: rodzicami, specjalistycznymi ośrodkami, Policją, PP-P, instytucjami działającymi na rzecz uczniów, 

profesjonalistami zajmującymi się działalnością profilaktyczną, itp. 

współpracuje z Zespołem Wychowawców Klasowych,  pedagogiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli                      

w realizacji zadań,  

czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  

nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

Pedagog szkolny: 

  pełni rolę mediatora między uczniami, nauczycielami i rodzicami  

  zapewnia wsparcie,  ustala strategię pomocy i znalezienia przyczyn zachowań np. ryzykownych, wsparcie pracy nauczycieli                              

i wychowawców 

interweniuje w sytuacji trudnej wychowawczo, destruktywnej dla ucznia lub zespołu klasowego, 

w oparciu o diagnozę sytuacji materialnej i życiowej uczniów,  podejmuje działania mające na celu ich poprawę w miarę posiadanych 

umiejętności i możliwości /organizowanie pomocy materialnej, proponowanie konsultacji u specjalistów/, 
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w oparciu o wstępną diagnozę możliwych przyczyn absencji szkolnej, podejmuje wraz z wychowawcą, rodzicami i uczniem interwencję w celu 

wypracowania wspólnej strategii pomocy, 

dba o psychoedukację uczniów, nauczycieli, w szczególności wychowawców i rodziców.  

 

Wychowawca klasy: 

wspiera ucznia i pomaga mu w nauce, np. wskazując sposoby uczenia się, 

dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptację w klasie, 

doskonali swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych, 

realizuje zadania we współpracy z rodzicami, 

diagnozuje sytuację materialną i  rodzinna ucznia 

wstępnie diagnozuje możliwe przyczyny absencji szkolnej ucznia  

 

Rodzice: 

korzystają z pomocy i wsparcia ze strony   wychowawców, nauczycieli oraz pedagoga szkolnego 

współtworzą i biorą udział w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w zebraniach z wychowawcą organizowanych przez szkołę,  

zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,  

współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,  

Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.  
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Samorząd Uczniowski: 

jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,  

uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców Klasowych  i Radą Pedagogiczną,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,  

propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,  

dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,   
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BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE : 

 

 W szkole wprowadzono monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałych 

osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zabezpieczenia budynku szkoły przed  wszelkimi zagrożeniami. Rejestrator i podgląd kamer 

znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły. 

 

Zasady wykorzystywania zapisu z monitoringu wizyjnego z kamer CCTV budynków i terenu szkolnego w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

1.    Zarejestrowany obraz zdarzeń  przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a następnie automatycznie podlega on zniszczeniu. 

2. Zarejestrowany obraz zdarzeń może być wykorzystany w przypadku podejrzenia naruszenia Statutu ZSO  w  Szydłowcu.  

3.  Zarejestrowany obraz zdarzeń może być dowodem pozwalającym na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania o wykroczenie 

lub może być dowodem mającym znaczenie dla tych postępowań. W takim przypadku zapis monitoringu udostępnia się organom 

ścigania. 

4. Zarejestrowany obraz zdarzeń mogących naruszyć statut ZSO w  Szydłowcu może być udostępniony   Radzie Pedagogicznej lub innym 

statutowym organom szkoły za zgodą dyrektora szkoły.  

5.  Udostępnienie obrazu zdarzeń nie może naruszać praw osób w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 
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SPOSOBY, METODY I ŚRODKI  REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE:  

 

 podmiotowe traktowanie uczniów oraz indywidualizacja procesów wychowawczych  

i dydaktycznych, 

 upowszechnianie znajomości statutu szkoły oraz innych dokumentów regulujących jej działalność, 

 profesjonalna pomoc psychologiczno- pedagogiczną, diagnozowanie potrzeb uczniów, problemów i stanów zagrożenia,   

 realizacja szkolnego zestawu programów nauczania 

 realizacja programów profilaktycznych 

 opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych , 

 wykwalifikowana kadra pedagogiczna 

 wewnątrzszkolny system oceniania 

 specjalistyczne wyposażenie pracowni przedmiotowych, komputerowych, sportowych, gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego, 

gabinetu pielęgniarki szkolnej 

 stosowanie aktywizujących metod nauczania i uznanych metod wychowawczych 

 zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, projektach, zawodach i turniejach sportowych oraz 

prezentacja ich osiągnięć na forum szkoły, 

 tworzenie pozytywnej atmosfery wychowawczej i budowanie dobrych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami  

i nauczycielami 

 współpraca z rodzicami i zachęcanie ich do aktywnego udziału  w życiu szkoły, 

 podejmowanie działań z zakresy orientacji zawodowej  
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 wspieranie duchowego rozwoju uczniów poprzez wspólny udział w rekolekcjach, mszach świętych oraz pielgrzymkach maturzystów 

do miejsc kultu religijnego, 

 uczestnictwo w życiu kulturalnym dzięki wspólnym wyjściom do teatru, kina, muzeum oraz organizowanie imprez kulturalnych                  

w szkole, 

 rozwijanie postaw empatycznych poprzez udział w wolontariacie, akcjach charytatywnych i zachęcanie do pomocy koleżeńskiej,  

 tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej i aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, 

 rozwijanie postaw patriotycznych poprzez eksponowanie na  różnych lekcjach  dorobku i historii narodu polskiego oraz udział 

uczniów w obchodach świąt państwowych i rocznic, 

 promowanie zdrowego stylu życia i wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko i otaczającą przyrodę, 

 organizowanie zajęć integracyjnych dla pierwszoklasistów, rajdu szkolnego, wycieczek,  dyskotek, studniówek, spotkań wigilijnych                

i innych imprez integrujących społeczność szkolną, 

 pielęgnowanie tradycji szkoły, dbanie o jej wizerunek i promocję w środowisku lokalnym 
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ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI: 

 

ROZWÓJ  INTELEKTUALNY UCZNIA 

ZADANIA SZKOŁY FORMY   REALIZACJI 
a) kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy: 
 

• rozwijanie zdolności spostrzegania i kojarzenia 

• uczenie obserwowania rzeczywistości 

• zapoznawanie z metodami skutecznego uczenia się 
• ukazywanie pozytywów uczenia się ze zrozumieniem 

• kształcenie umiejętności uczenia się w grupie 

• uświadamianie roli systematycznej pracy umysłowej 
• wskazywanie dużej roli powtarzania materiału w skutecznym 

jego opanowaniu 

• prowadzenie lekcji z odwoływaniem do kontekstu, jeśli mogą 

nim być elementy poprzednio omawianego materiału, czyli pomoc 
w znajdowaniu wzajemnych powiązań między elementami wiedzy 

 
 

 lekcje przedmiotowe 

 lekcje terenowe 

 godziny wychowawcze 

 zajęcia z pedagogiem na temat metod skutecznego 

uczenia się 

 konsultacje  przedmiotowe 

 dostosowanie form  pracy do możliwości ucznia 

 wszechstronne wykorzystanie zasobu pomocy 

naukowych w pracowniach 

 wycieczki krajoznawcze 

 

b)budzenie ciekawości poznawczej: 

 

• kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania 

informacji 
• kształtowanie krytycznego stosunku wobec informacji 

• aktywizowanie uczniów do działalności na forum szkoły 

• udział młodzieży w zajęciach i spotkaniach międzyszkolnych, 

konferencjach,  konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

 
 

 lekcje przedmiotowe 

 godziny wychowawcze 

  lekcje biblioteczne 

 koła zainteresowań 

 współpraca z wyższymi uczelniami 

 spotkania  z doradcą zawodowym 

 realizacja projektów edukacyjnych   

 
c) rozwijanie umiejętności twórczego myślenia: 

 

• kształtowanie postawy zaangażowania w zdobywanie wiedzy 

• uczenie przezwyciężania trudności 

 

 godziny wychowawcze 

 stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach 

przedmiotowych  
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• kształtowanie postaw twórczo-krytycznych wobec zdobytej 

wiedzy 
• wzmacnianie kreatywności ucznia 

• kształtowanie umiejętności syntezy i analizy  materiału 

 

 wykorzystywanie pomocy naukowych, nowoczesnych 

programów 

 zajęcia warsztatowe z pedagogiem,   

 indywidualna praca z uczniem zdolnym 

 konsultacje przedmiotowe 

 zajęcia artystyczne 

 klub Cooltura 

 
d) pomoc w odkrywaniu własnych predyspozycji, uzdolnień i ich 

twórczym wykorzystaniu: 

 

• aktywizowanie uczniów w czasie lekcji i poza nimi 

• organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych 

• organizowanie ogólnoszkolnych imprez  o charakterze 
poznawczym (wiedza o historii szkoły i patronie, konteksty 

historyczne świąt narodowych) 

 
 

 
 

• lekcje przedmiotowe 

• godziny wychowawcze   

• konsultacje i koła zainteresowań 
• konkursy, olimpiady, zawody sportowe 

• prezentacja osiągnięć uczniów 

•  przedstawienia teatralne – przygotowanie scenariuszy, próby  
i spektakle 

• akademie i uroczystości szkolne 
e)     doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji 

 

• kształtowanie umiejętności sprawnego selekcjonowania 

informacji 

 

 

 lekcje przedmiotowe 

 godziny wychowawcze 

  lekcje biblioteczne 

 koła zainteresowań 

 współpraca z wyższymi uczelniami 

 

ROZWÓJ EMOCJONALNY UCZNIA 

 

ZADANIA SZKOŁY FORMY  REALIZACJI 
a) kształtowanie wrażliwości uczuciowej: 

 

• dostrzeganie indywidualnej wrażliwości ucznia 
• kształtowanie umiejętności właściwej samooceny 

•kształtowanie umiejętności akceptacji samego siebie, znajomości 

 

 

 godziny wychowawcze 

 lekcje języka polskiego 

 lekcje religii  
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swoich słabych i mocnych stron 

• przybliżanie zagadnień związanych z przyjaźnią, miłością, 

tolerancją 
• zwracanie uwagi na rolę więzi rodzinnych i związków 

uczuciowych w rozwoju osobowości 

• pomoc w określaniu i wyrażaniu uczuć oraz innych stanów 

psychicznych. 
 

 warsztaty z pedagogiem szkolnym 

 indywidualna opieka nad uczniami  potrzebującymi 

wsparcia  

  

 

 

b) kształtowanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi: 

• uczenie tolerancji, szacunku i cierpliwości 

• uwrażliwianie na krzywdę ludzką 
• uczenie dostrzegania potrzeb drugiego człowieka 

• ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania 

• kształcenie postawy szczerości, otwartości i ufności wobec 
drugiego człowieka 

• utrwalanie zasad savoir-vivre'u, ułatwiających i normalizujących 

kontakt z drugą osobą 

• uświadamianie roli właściwego doboru środków językowych  

w skuteczności kontaktów interpersonalnych 

• kształtowanie postaw asertywnych, empatycznych  

i altruistycznych 
 

 godziny wychowawcze 

 lekcje języka polskiego i języków obcych 

 lekcje religii  

 inne lekcje przedmiotowe o charakterze 

dyskusji lub z wykorzystaniem pracy 

w grupach 

  zajęcia z pedagogiem  szkolnym 

 zajęcia pozalekcyjne 

 wycieczki i  uroczystości szkolne 

 Szkolne Koło CARITAS 

 

 

c)  kontrola emocji: niezadowolenia, złości, strachu,;  

 pomoc w radzeniu sobie ze stresem: 

 

• kształtowanie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji     

• ćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacjach konfliktowych  
(w tym: kształtowanie nawyku kultury słowa) 

• uczenie wyznaczania celów z uwzględnieniem własnych 

możliwości 
• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków 

• uczenie umiejętności opanowywania emocji  

w kontaktach interpersonalnych i społecznych 
 

 

  
 

• lekcje przedmiotowe 

• godziny wychowawcze 
• warsztaty   na temat radzenia sobie ze stresem 

• rozmowy indywidualne z uczniami 
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d) propagowanie pozytywnych wzorców osobowych: 

  

• uczenie twórczego i krytycznego odbioru sławnych dzieł kultury, 

przede wszystkim filmu światowego 
• uczenie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, rodziny, 

dzieci, osób starych, niepełnosprawnych, chorych 

• uczenie gotowości do poświęceń, ofiarowania własnego wysiłku 
innym 

• uczenie mądrego korzystania z Internetu 

• zapoznanie z patronem Szkoły 

 

 

 

• godziny wychowawcze 
• przedmioty humanistyczne 

• lekcje religii  

• zajęcia z informatyki i technologii informacyjnej 

• koła zainteresowań 
• działania Samorządu Uczniowskiego 

 

  

ROZWÓJ MORALNY UCZNIA 

    ZADANIA SZKOŁY        

    

FORMY  REALIZACJI 

a) kształtowanie myślenia wartościującego: 

  
• poznawanie wartości: prawdy, dobra, piękna, miłości 

• rozwijanie wrażliwości moralnej 

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości   
• uczenie tworzenia właściwej hierarchii wartości 

• kształtowanie umiejętności wyboru właściwego modelu życia 

• uczenie krytycyzmu wobec kontrowersyjnych postaw moralnych 

bohaterów sztuki masowej 
 

 
• dyskusje na godzinach wychowawczych 

i przedmiotach humanistycznych 

• lekcje religii  

• spotkania indywidualne z  pedagogiem szkolnym 
• filmy, spektakle teatralne; dzieła literackie 

•  współpraca z rodzicami uczniów (wzajemne wspieranie 

działań: nauczyciel - rodzice) 

b) kształtowanie woli: 

 

•  kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów i ich 
realizacji 

• uczenie konsekwencji w realizacji działań 

• doskonalenie wytrwałości, pracowitości, rzetelności 
• kształtowanie siły woli w celu systematycznego zdobywania 

wiedzy (walka z postawą wycofywania się w obliczu trudności) 

• rozwijanie aktywności 

• uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny 
 

 

 
• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe 

• koła sportowe i inne zajęcia pozalekcyjne 

• konkursy i olimpiady 
•  zajęcia z pedagogiem  szkolnym 

• działania Samorządu  Uczniowskiego 

• systematyczne analizowanie własnych 
osiągnięć  
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c) umiejętność oceny własnych zachowań: 

 

• kształtowanie umiejętności refleksji nad własnym postępowaniem 

• uświadamianie znaczenia samokontroli i konieczności pracy nad 
sobą  

• uczenie umiejętności wyciągania wniosków o własnym 

zachowaniu z reakcji, komentarzy i stosunku innych osób 
• troszczenie się o kulturę ubioru, słowa i zachowania  w różnych 

sytuacjach 

• kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za zachowanie i 

kulturę osobistą kolegów 

 

 

 
• lekcje przedmiotowe 

• zajęcia pozalekcyjne 

• imprezy szkolne 

• wycieczki, rajdy 
• zajęcia z pedagogiem i psychologiem 

  

 

d) umiejętność radzenia sobie z presją grupy: 

 

• radzenie sobie ze strachem przed wypowiadaniem swoich 

poglądów 
• zachęcanie do zabierania głosu na forum publicznym 

• kształtowanie umiejętności odmawiania,  

• kształtowanie postaw nonkonformistycznych wobec przejawów 
agresji, nietolerancji, braku kultury,   

• uczenie umiejętności właściwej oceny postaw innych osób, 

walczących o podstawowe wartości moralne 

 

 

 

• godziny wychowawcze 
• lekcje przedmiotowe                              

• działania charytatywne  i społeczne 

•warsztaty kształtowania umiejętności społecznych 

 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA 

ZADANIA SZKOŁY 

 

FORMY  REALIZACJI 

a) funkcjonowanie w grupie: 

 
• integrowanie zespołu klasowego 

• tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego                   w 

grupie (tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, życzliwości, 
poszanowania cudzych poglądów) 

• ustalenie jasnych i konsekwentnych zasad postępowania w grupie 

• kształtowanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

 

 
• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe 

• wycieczki i imprezy szkolne 
•  zajęcia z pedagogiem  szkolnym 

• treningi interpersonalne 

• zajęcia integracyjne dla klas pierwszych 
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• rozwijanie umiejętności współdecydowania i 

współodpowiedzialności 

• zapoznanie z zasadami negocjacji i kompromisu 
• kształtowanie umiejętności autoprezentacji 

• zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka 

 

(pod opieką pedagoga  szkolnego) 

• wspieranie inicjatyw szkolnych   

• podtrzymywanie szkolnych i klasowych tradycji 
• działania Samorząd Uczniowski 

 

 

b) życie w społeczeństwie: 
 

• kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

• wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli 
narodowych 

• uświadamianie roli świąt narodowych w życiu Polaków 

• poszanowanie języka ojczystego   

• zaznajamianie z Konstytucją, zwłaszcza z prawami  i 
obowiązkami obywateli   

• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, 

Ojczyzny, społeczności europejskiej 
• rozwijanie szacunku wobec wspólnot regionalnych, etnicznych i 

narodowych 

• kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych 
• wdrażanie do samorządności 

• kształtowanie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze 

• rozwijanie dbałości o własne otoczenie. 

 
 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe (zwłaszcza WOS) 
• wycieczki programowe  

• organizacja uroczystości szkolnych związanych ze świętami 

narodowymi i religijnymi 

• podtrzymywanie tradycji Szkoły ( Dzień Sienkiewiczowski, 
Sesja Popularno- Naukowa) 

• działania Samorządu  Uczniowskiego 

  
 

c) uczestnictwo w kulturze: 
 

• promowanie wybitnych twórców kultury narodowej 

• kształtowanie umiejętności twórczego i krytycznego korzystania 
z  informacji 

• uświadamianie związków między rozwojem kulturowym a 

rozwojem umiejętności językowych 

• zachęcanie do prób tworzenia własnych tekstów kultury i 
publikowania na forum szkolnym i pozaszkolnym 

• tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnych, szkolnych, 

lokalnych i narodowych 
 

 
 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe (zwłaszcza przedmioty 
humanistyczne i informatyka) 

• uczestnictwo w konkursach przedmiotowych 

i artystycznych 

• wyjścia do muzeów i galerii sztuki 
•   wycieczki tematyczne 

• Wigilie Klasowe 

• okolicznościowe akademie i  uroczystości szkolne 
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d) życie w rodzinie: 

 

• uświadamianie roli rodziny   
 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje i współodpowiedzialności za bliskich 

• uświadamianie zagrożeń życia społecznego i rodzinnego 
• przybliżanie zagadnień życia płciowego człowieka 

• kształtowanie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób 

niepełnosprawnych i chorych 
• uświadamianie roli miłości i przyjaźni w osiąganiu poczucia 

bezpieczeństwa 

• wspieranie wychowawczej roli rodziny; integrowanie działań 
szkoły i rodziców 

 

 

• godziny wychowawcze 
• lekcje przedmiotowe, zwłaszcza przedmiotów 

humanistycznych (ukierunkowany odbiór 

różnorodnych tekstów kultury) 

•  zajęcia z pedagogiem, pielęgniarką szkolną 
• zebrania z rodzicami 

•  lekcje religii 

  
 

 

ROZWÓJ  ZDROWOTNY UCZNIA 

ZADANIA SZKOŁY 

 

FORMY  REALIZACJI 

a) troska o zdrowie psychiczne i fizyczne ucznia: 
 

• poznanie stanu zdrowotnego uczniów 

• realizacja zaleceń specjalistów do pracy  uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
• pogłębianie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w 

ochronie, utrzymaniu i poprawie zdrowia 

• kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego 
i innych ludzi szczególnie w czasie pandemii COCID-19 

• diagnoza samopoczucia uczniów w szkole 

• zaznajamianie z przepisami BHP i p.-poż. 
 

 
 

• lekcje przedmiotowe 

• godziny wychowawcze 

•  zajęcia z pedagogiem,  pielęgniarką szkolną 
• dyżury nauczycieli podczas przerw 

• kursy BHP i p.- poż. dla pracowników Szkoły 

b) promocja zdrowego stylu życia oraz wspomaganie uczniów  

w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości  

w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej: 
 

 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe (zwłaszcza W-F) 
• współpraca ze szpitalami 
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• wspieranie uczniów w ich rozwoju i zdrowym stylu życia 

 kształtowanie właściwych nawyków higienicznych  

i zdrowotnych 

• propagowanie i organizacja form aktywnego spędzania wolnego 
czasu 

• kształtowanie sprawności fizycznej 

• propagowanie zasad racjonalnego żywienia 

• propagowanie zachowań bezpiecznych w Szkole 
• propagowanie modelu życia bez używek i farmakologicznych 

środków uspokajających 

• staranne przygotowanie planu zajęć wycieczek dydaktycznych  
i obozów pod kątem zrównoważenia wysiłku intelektualnego  

i aktywności fizycznej 

 

• warsztaty edukacyjno- informacyjne 

• zajęcia na basenie, sali gimnastycznej, w siłowni 

• obozy  sportowe 
• organizowanie „Dnia Sportu" 

• obchody Światowego Dnia Zdrowia 

• obchody Światowego Dnia Walki z Aids i innymi chorobami 

zakaźnymi 
• imprezy szkolne 

• organizacja wycieczek   

• prelekcje na temat anoreksji i bulimii 
• szkolenia BHP 

• realizacja programów prozdrowotnych „ Zdrowe piersi są OK”, 

Wybierz Życie-Pierwszy Krok”, „ Od samobadania piersi do 
mammografii” 

• spotkania ze specjalistami różnych dziedzin nauki 

 

c) propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we 

współczesnym świecie 

 

• uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych 
• ukazywanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska 

naturalnego 

• kształtowanie potrzeby odpowiedzialności za obecny i przyszły 

stan środowiska 
• rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego 

środowiska 

• informowanie o problemach bezpieczeństwa biologicznego (np. 
inżynieria genetyczna) 

 
 

 

• lekcje przedmiotowe (zwłaszcza biologia, 
geografia, chemia) 

 lekcje terenowe, wycieczki 

• inicjatywy Samorządu  Uczniowskiego 

 

 

d)  zapobieganie zachowaniom ryzykownym  podejmowanym 

przez młodzież: 

 
• podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli  

i rodziców w zakresie działań wychowawczych i 

profilaktycznych  
• uświadamianie zagrożeń, związanych z  używaniem środków 

 

 udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach   

z zakresu uzależnień młodzieży i zachowań 

przemocowych 

 edukacja rodziców na temat  zachowań ryzykownych 

wśród młodzieży(przemoc, uzależnienia, zachowania 

autodestrukcyjne,itp) 
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odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych 

i nowych substancji, w tym dopalaczy 

• uświadamianie młodzieży skutków zachowań ryzykownych,  
w tym konsekwencji prawnych, społecznych 

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

rozwiązywania konfliktów, opieranie się presji otoczenia 

• wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację 
materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania 

biologiczne są narażeni na rozwój zachowań ryzykownych 

• kształtowanie postawy asertywnej   
• wzmacnianie poczucia własnej wartości,   

• udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych 

• wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy 
zażywania środków odurzających i psychoaktywnych 

• informowanie o formach pomocy dla osób eksperymentujących i 

uzależnionych 

• zapewnienie uczniom bezpieczeństwa  na terenie szkoły 
• rozpoznawanie zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz 

przemocy w rodzinie 

• zwiększanie wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców na temat 
zjawiska przemocy 

• informowanie na temat instytucji oferujących pomoc w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spożywania alkoholu, 
narkotyków, dopalaczy i inny substancji psychoaktywnych 

 

 godziny wychowawcze 

 dyskusje na zajęciach przedmiotowych 

 realizacja programów profilaktycznych 

  zajęcia profilaktyczne z pedagogiem  

 warsztaty na temat zachowań asertywnych 

 zajęcia na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich 

 filmy i inne materiały dydaktyczne 

 współpraca  z PP-P, Policją, MOPS,  Sądem Rejonowym 

w Szydłowcu, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania w Rodzinie 

 szkolenie nauczycieli na temat procedury Niebieska 

Karta 

 systematyczne pełnienie dyżurów podczas przerw przez 

nauczycieli,  

 monitoring wizyjny na terenie szkoły 
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  TREŚCI WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE PROGRAMU.  

 

Lp. OBSZAR 

PROBLEMOWY 

TEMATYKA ZAJĘĆ UCZESTNICY 

1. Organizacja zespołu 

klasowego. 

1. Wybór samorządu klasowego  i przydział poszczególnych funkcji 

w klasie. 

2. Zapoznanie, przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, SPP, PW                            

i regulaminów 

3. Prawa i obowiązki ucznia. 

4. Zapoznanie z przepisami BHP szkoły i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny w czasie pandemii COVID-19. 

5. Zasady savoir-vivre. 

Klasy I-IV 

2. Obraz własnej osoby 1. Moje mocne i słabe strony. 

2. Jak polubić siebie? 

3. Pięć stanów, których doświadczamy: lęk, depresja, akceptacja 

siebie, szczęście, miłość. 

4. Wartości i pseudowartości w życiu młodzieży. 

5. Problemy i uczucia młodego pokolenia. 

6. Podejmowanie trafnych decyzji życiowych. 

7. Kim jestem , czego oczekuję? 

8. Mój idol- mój autorytet. 

9. Jak przyjmować i radzić sobie z krytyką od innych.  

10. Jestem podobny do innych, różnię się od innych. 

Klasy I -IV 

3. Ja w relacjach z innymi. 1. Jak postrzegają mnie inni? 

2. Jak być dobrym kolegą, przyjacielem? 

3. Przyjaźń- jej rola w życiu człowieka. 

4. Od koleżeństwa do miłości. 

5. Istota dorosłości i jej pozory. 

6. Zdolność rozumienia ludzi - tolerancja w moich oczach 

(tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, o innym wyznaniu). 

7. Asertywność - sztuka odmawiania. 

8. Jak bronić się przed negatywnym wpływem innych osób? Presja 

Klasy I - IV 
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grupy. 

9. Skuteczna komunikacja interpersonalna. 

10. Konformizm. 

11. Umiejętność rozpoznawania i wyrażania uczuć. 

4. Ja i moja rodzina. 1. Moja rola w rodzinie. 

2. Obyczaje i obrzędy w domu rodzinnym. 

3. Konflikt pokoleń. 

4.  Konstruktywne rozwiązywanie problemów rodzinnych. 

5. Sposoby spędzania czasu wolnego. 

Klasy I -IV 

5. Ja i moja klasa,  moja szkoła.  Integracja zespołu klasowego. 

 Bezpieczne zachowanie młodzieży szkolnej na biwakach i 

wycieczkach 

 Co to jest grupa?  

 Czy i kiedy lepiej jest współdziałać z grupą?  

 Tworzenie norm współpracy w grupie.  

 Moja rola w grupie.  

 Struktura i funkcjonowanie klasy jako grupy. 

 Jak zostać liderem w grupie. 

 Moje samopoczucie w szkole – ocena atmosfery szkolnej, 

samopoczucie uczniów w klasie. 

Klasy I -II 

6. Szkoła przyjemna i 

pożyteczna. 
 Mój stosunek do zdobywania wiedzy. 

 Jak uczyć się efektywnie? 

 Jaki powinien być dobry nauczyciel/wychowawca? 

 100 pytań do wychowawcy? 

 Jak budować właściwe relacje z nauczycielem? 

 Mój pomysł na zmiany w szkole. 

 Nauczyciel- mój autorytet, 

 Idealna szkoła. 

Klasy I -IV 

7. Profilaktyka zachowań  

ryzykownych. Profilaktyka  

zagrożeń. 

1. Zjawisko toksykomani wśród młodzieży (alkohol, narkotyki, 

papierosy, anaboliki, dopalacze). 

2. Zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia). 

Klasy I -IV 
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3. Nałogi czy silna wola i zdrowie. 

4. Veto wobec przemocy. 

5. Bezpieczeństwo w sieci. 

6. AIDS/HIV – choroba XXI wieku. 

7. Stres pod kontrolą. 

8. Subkultury , sekty- weryfikacja wiadomości o istniejących 

zagrożeniach związanych z przynależnością do grup 

nieformalnych. 

9. Subkultury a tolerancja. 

10. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

11. Wady i zalety mediów. 

12. Racjonalne gospodarowanie czasem wolnym. 

8. Planowanie indywidualnej 

kariery edukacyjno- 

zawodowej. 

1. Czynniki trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia                        

i przyszłego zawodu. 

2. Moje predyspozycje zawodowe. 

3. Co warto wiedzieć o studiach i studiowaniu. 

4. Sztuka autoprezentacji. 

5. Moja przedsiębiorczość i zaradność. 

6. Rola wykształcenia we współczesnym świecie. 

Klasy II -IV 

9. Troska o wyniki w nauce                     

i wysoką frekwencje podczas 

zajęć lekcyjnych. 

1. Systematyczna kontrola postępów w nauce uczniów. 

2. Opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce. 

3. Kontrola frekwencji uczniów. 

Klasy I -IV 

10. Czynności kontrolno- 

diagnozujące. 

1. Analizowanie i omawianie bieżących problemów 

klasowych/szkolnych. 

2. Organizowanie wycieczek, rajdów, imprez klasowych/szkolnych. 

3. Udział w uroczystościach szkolnych/ klasowych. 

Klasy I -IV 
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EWALUACJA PROGRAMU: 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego 

skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz corocznie dokonywanej ewaluacji. Okresowego podsumowania efektywności 

działań wychowawczo-profilaktycznych dokonuje w obrębie zespołu klasowego  wychowawca, a do oceny całokształtu tych oddziaływań 

dyrektor szkoły powołuje specjalny zespół. 

Sposoby i środki ewaluacji: 

 Obserwacja zachowania uczniów 

 Obserwacja postępów w nauce i zachowaniu 

 Udział uczniów w konkursach i osiągane przez nich wyniki 

 Frekwencja na zajęciach szkolnych 

 Ocena samopoczucia ucznia w szkole 

Narzędzia ewaluacji: 

 Ankiety 

 Wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami obsługi szkoły; 

 Analiza dokumentacji szkolnej  

 


