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 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole  Placówek Szkolno- Wychowawczo -Rewalidacyjnych w 

Cieszynie oparty jest na systemie wartości przyjętych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

Pragniemy wspierać naszych wychowanków  w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

wzmacniając i uzupełniając swoje oddziaływania  zadaniami  z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.  

Bezwzględny priorytet w wychowaniu dzieci ma dom rodzinny. To rodzina jest podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym                                         

i wychowawczym. Na rodzicach więc przede wszystkim spoczywa obowiązek zapewnienia dziecku miłości i troski, poczucia bezpieczeństwa, 

oraz równowagi emocjonalnej. Również w rodzinie dziecko powinno zostać wprowadzone w świat fundamentalnych wartości etycznych  – 

prawdy, dobra              i piękna, poznać, czym jest sprawiedliwość i zaufanie do drugiego człowieka, a także nauczyć się poszanowania godności, 

tolerancji oraz szacunku dla siebie i innych. Rolą szkoły jest wspieranie rodziny w tych działaniach. Wychowanie dziecka jest  procesem 

realizowanym  zarówno w szkole jak i w rodzinie. Autorytet szkoły i domu rodzinnego muszą iść w parze, aby to, co wpaja szkoła, popierał i 

rozbudowywał dom, zaś to, co pozytywne buduje dom – podtrzymywała szkoła. Tylko zintegrowany i skoordynowany proces działań 

wychowawczych, swoista wspólnota wychowawcza obu tych ogniw pedagogicznych może zapewnić oczekiwane efekty wychowawcze. 

Uwzględniamy więc w swych zamierzeniach zarówno wolę rodziców jak priorytety edukacyjne państwa. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi 

na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze wspierając wychowawczą funkcję  rodziny. Będziemy 

wydobywać to, co w uczniu cenne i wyzwalać jego potencjał. 

 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze statutem ZPSWR i szkolnym zestawem programów nauczania 

i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.W pracy szkoły kształcenie, wychowanie oraz działania o charakterze 

profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów, 

stanową jedną całość. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest więc wspomaganie uczniów w rozwoju wszystkich sfer ich osobowości w oparciu 

m.in. o wprowadzone do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. Tworzenie takich sytuacji 



dydaktyczno – wychowawczych, w których uczniowie w toku zdobywania wiedzy i umiejętności posługiwania się nią, jednocześnie kształtują 

postawy, wzbogacają świat wartości i ideałów . 

Został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego  realizowanego w roku szkolnym 2019/20 

• wniosków z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp. 

• spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców. 

 

 Realizując zadania Programu wychowawczo-profilaktycznego skupimy się na celu  głównym, jakim jest wspieranie dzieci i młodzieży w 

ich rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemowym. 

 

 Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

• znajomość założeń programu  przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

• zaangażowanie całej 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 (organizacji pomocowych wspierających działalność wychowawczą i 

profilaktyczną szkoły), 

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I    

 Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę służące wspieraniu wszechstronnego rozwoju oraz kształtowaniu postaw połączone są 

z działaniami profilaktycznymi, które umożliwiają korygowanie deficytów i tym samym przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom lub 

wspieraniu wychowanków w trudnych sytuacjach. Program uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do 

potrzeb środowiska szkolnego, rodzinnego i lokalnego. Powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych i konsultacji z rodzicami, 

nauczycielami i uczniami. Program uwzględnia priorytety polityki oświatowej  państwa  na rok szkolny 2020/21  a są to: 

1.Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej                                      

i matematycznej.                                                                                                                                                                                                                  

2.Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

3.Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 

4.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem 



zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

5.Bezpieczne i efektywne korzystanie    z technologii cyfrowych. 

6.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.  

 

Program wychowawczo- profilaktyczny opracowany został zgodnie z: 

• Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

• Konwencją o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 

120, poz. 526). 

• Ustawą z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) ). 

• Ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018) r. poz. 1457 

• Ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290)wraz z  ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o 

zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 2245). 

• Ustawą z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487), 

z późniejszymi zmianami  (Dz.U. 2018 poz. 310 ) 

• Ustawą z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).wraz z nowelizacją (Dz.U. z 2018, poz. 

1030) 

• Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1446, 2227, z 2019 r. poz. 638. 

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 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. z 2018 r. poz. 1679).          

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 1647 ) 

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) 

•  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 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 2018r. Poz.214). 

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 

sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

• Priorytetami Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/21 

• Statutem ZPSWR 

    

ROZDZIAŁ II    

Misja szkoły. 
  
Misją Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie  jest przygotowanie niepełnosprawnych uczniów do 

samodzielnościi aktywności życiowej  z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Przygotowanie to odbywa się na  trzech 

etapach edukacyjnych. Podstawową zasadą pracy jest indywidualizacja dokonywana poprzez  dobór najefektywniejszych metod rewalidacyjnych 



i dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła zapewnia  poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności i akceptację każdemu uczniowi niezależnie 

od jego wyglądu, pochodzenia, stanu intelektualnego i statusu materialnego. Skupia się na kompensacji braków ucznia , wzmacnianiu jego 

mocnych stron, poprzez rozwój zainteresowań i stwarzanie warunków do osiągania sukcesów. Dużą uwagę przywiązujemy do działań 

profilaktycznych, starając się promować zdrowy styl życia i zapobiegać podejmowaniu przez uczniów zachowań ryzykownych i problemowych. 

Placówka otacza opieką nie tylko ucznia, ale   i jego rodzinę. Zapewnia poradnictwo w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym , prawnym i 

socjalnym. Dąży do pełnej integracji ze środowiskiem poprzez współpracę z placówkami oświatowymi i instytucjami  pomocowymi  oraz 

kształtuje w nim swój  pozytywny wizerunek. Swoją misję szkoła realizuje dodatkowo przy pomocy działającego  przy niej Stowarzyszeniu. 

Działamy po to, aby: 

Nasi uczniowie mieli jak najlepsze warunki rozwoju 

Ich rodzice darzyli nas zaufaniem 

Pracownicy placówki mieli satysfakcję z wykonywanej pracy 

Placówka cieszyła się uznaniem w środowisku 

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności  w oparciu o 

Indywidualne Programy  Edukacyjno -Terapeutyczne. Jesteśmy placówką nowoczesną, otwartą i przyjazną dla dziecka. Struktura naszej 

placówki opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo -

Rewalidacyjnych to miejsce, gdzie młody człowiek, odkrywa i rozwija swoje zainteresowania i talenty. To miejsce radości i zadowolenia, 

entuzjazmu z własnej pracy, gdzie dziecko poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, 

przygotowując się do aktywnego i twórczego życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Uczy się miłości do Ojczyzny, poszanowania 

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Nasza Placówka jest otwarta dla każdego dziecka, 

które ma trudności ze zdobywaniem wiedzy w szkole masowej związane z dysfunkcjami bądź zespołami chorobowymi. Szkoła zapewnia  pomoc 

we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, społecznym  i psychicznym. Zapewnia również pomoc psychologiczną i 



pedagogiczną. Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie 

organizują proces nauczania i wychowania tak, aby wspierać rodziców w wychowaniu  ich dziecka. 

W swojej pracy opieramy się na następujących wartościach: 

Patriotyzm i szacunek dla Ojczyzny, języka ojczystego, kultury i tradycji narodowej 

Poszanowanie godności ludzkiej oraz norm moralnych i wartości religijnych. 

Poszanowanie dla inności i wartości innych kultur. 

Uczciwość, szczerość, prawdomówność, rzetelność. 

Odpowiedzialność za siebie i innych. 

Dążenie do samopoznania i samodoskonalenia. 

Umiejętność współżycia w grupie, rodzinie i społeczności oraz potrzeba niesienia pomocy potrzebującym. 

Zdrowy styl życia. 

Przekazujemy naszym wychowankom te wartości, według których sami postępujemy. Pragniemy, aby byli oni szczęśliwi, bezpieczni i otoczeni 

troską, tak jak w domu rodzinnym. 

ROZDZIAŁ III. 

Sylwetka absolwenta. 

Dążeniem Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie  jest wszechstronne przygotowanie osoby 

niepełnosprawnej do satysfakcjonującego wszystkich funkcjonowania w społeczeństwie, podejmowania na miarę swoich możliwości decyzji w 

poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 

Pragniemy, by uczeń kończący dany etap edukacyjny posiadał następujące cechy: 



Absolwent Szkoły Podstawowej niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim: 

• umie zachować się w sytuacjach ryzykownych zagrażających bezpieczeństwu   i zdrowiu 

• rozumie, że reguły i przepisy są po to, aby ułatwiać ludziom życie i dawać poczucie bezpieczeństwa 

• dąży do rozwoju własnego, kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia 

•  rozumie, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną i wartościową 

•  ma  poczucie własnej wartości, szanuje poglądy i przekonania innych 

• wypełnia powierzone mu obowiązki, przewiduje skutki działań i ponosi za nie odpowiedzialność 

• potrafi podejmować samodzielne decyzje i rozwiązywać problemy 

•  właściwie reaguje na poczucie winy i krzywdy 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu, tradycje szkoły 

•  ma poczucie przynależności regionalnej i narodowej oraz prezentuje postawy patriotyczne 

•  tworzy i uczestniczy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa 

• posiada wiedzę na  temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o 

bezpieczeństwo własne i innych. Wie, do kogo się zwrócić w sytuacji zagrożenia 

• posiada podstawową wiedzę na temat szkodliwości używek w tym środków psychoaktywnych i ich pochodnych 

• dba o rozwój własnych zainteresowań i pasji, w  prawidłowy sposób organizuje czas wolny 

• wie, na czym polega prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki 

• dba o środowisko przyrodnicze 

•  przyjmuje właściwą postawę w środowisku szkolnym i rodzinnym i społecznym, rozumie potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy. 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej -niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym: 



•  stara się kierować się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności 

• zna i stara się stosować zasady dobrych obyczajów i kultury bycia 

• zna i stosuje formy grzecznościowe 

•  zna podstawowe wartości i jej znaczenie, próbuje postępować zgodnie z nimi 

•  potrafi określić własne potrzeby 

•  dąży do zaspokojenia swoich potrzeb w sposób społecznie akceptowany 

• stara się radzić sobie z trudnymi emocjami 

•  szanuje cudzą własność i mienie społeczne 

•  zna czynniki zagrażające zdrowiu 

• ma ukształtowane poczucia przynależności do rodziny ,grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz prezentuje postawy patriotyczne 

• nawiązuje poprawne kontakty społeczne, potrafi poprawnie zachować się w miejscach publicznych  

• współdziała w grupie 

•  zna pojęcia „dom”, „rodzina”, zna swoje miejsce w rodzinie, oraz funkcje pełnione przez poszczególnych członków rodziny 

•  uczestniczy w życiu szkoły i środowiska lokalnego 

•  ma poczucie przynależności narodowej 

•  szanuje przyrodę, wykazuje zachowania proekologiczne 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o 

bezpieczeństwo własne i innych. Wie, do kogo się zwrócić w sytuacji zagrożenia 

• dba o higienę i wygląd zewnętrzny 

•  zna zasady zdrowego stylu życia 

• dąży do rozwoju własnych zainteresowań i pasji, w  prawidłowy sposób organizuje czas wolny. 

 



Absolwent Szkoły Przysposabiającej do Pracy, niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym:  

• ma ukształtowane poczucia przynależności do rodziny ,grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz prezentuje postawy patriotyczne  

• ma świadomość własnej tożsamości, akceptuje sam siebie 

• samodzielnie podejmuje decyzje, zgodnie z ustaloną hierarchią potrzeb 

• ma ukształtowany system wartości; jest przygotowany do rozpoznawania podstawowych wartości 

• nawiązuje pozytywne relacje z ludźmi 

• zna i akceptuje psychiczne, fizyczne i społeczne atrybuty dorosłości 

• dba o własne zdrowie i zna czynniki zagrażające zdrowiu  i bezpieczeństwu oraz sposoby unikania zagrożeń 

• umie zachować się w sytuacjach ryzykownych zagrażających bezpieczeństwu 

• posiada podstawową wiedzę na temat szkodliwości używek w tym środków psychoaktywnych i ich pochodnych 

• umie poszukiwać pomocy w sytuacjach zagrożenia 

• zna i rozumie prawa obywatelskie 

• uczestniczy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa 

• ma poczucie przynależności regionalnej i narodowej 

• bierze aktywny udział w życiu rodziny 

• dostrzega konieczność wykonania określonej pracy, zadania, stara się być kreatywny 

•  posiada gotowość do podejmowania pracy 

• zna zasady bezpieczeństwa i higieny w pracy 

• dąży do rozwoju własnych zainteresowań i pasji, w  prawidłowy sposób organizuje czas wolny. 

 

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia-uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności 



• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia 

• ma ukształtowane poczucia przynależności do rodziny ,grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz prezentuje postawy patriotyczne 

• ma świadomość własnej tożsamości, akceptuje sam siebie 

• samodzielnie podejmuje decyzje, zgodnie z ustaloną hierarchią potrzeb i wartości 

• nawiązuje pozytywne relacje z ludźmi 

• zna i akceptuje psychiczne, fizyczne i społeczne atrybuty dorosłości 

• dba o własne zdrowie i zna czynniki zagrażające zdrowiu  i bezpieczeństwo oraz sposoby unikania zagrożeń 

• umie zachować się w sytuacjach ryzykownych zagrażających bezpieczeństwu 

• umie poszukiwać pomocy w sytuacjach zagrożenia 

• posiada podstawową wiedzę na temat szkodliwości używek w tym środków psychoaktywnych i ich pochodnych 

• zna i rozumie prawa obywatelskie 

• uczestniczy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa 

• ma poczucie przynależności regionalnej i narodowej 

• dostrzega konieczność wykonania określonej pracy, zadania. Jest aktywny i  stara się być kreatywny 

•  posiada gotowość do podejmowania pracy 

•  zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

•  dąży do rozwoju własnych zainteresowań i pasji, w  prawidłowy sposób organizuje czas wolny 

 

Absolwent Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego, niepełnosprawny w stopniu głębokim: 

• umie nawiązywać kontakty w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości 

• komunikuje się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym jego możliwościom 

• jest samodzielny w podstawowych sferach życia 



• rozumie zjawiska zachodzące w otoczeniu 

• jest sprawny w zakresie dużej i małej motoryki 

• orientuje się w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni. 

ROZDZIAŁ IV 

 Cele ogólne. 
 

ZPSWR prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. Zadania zaprojektowane w programie wychowawczo-profilaktycznym  placówki podporządkowane są 

nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich jego wymiarach, rozbudzenie  w nim wiary we własne siły  i  

przygotowanie do życia samodzielnego na miarę  możliwości   oraz prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowego stylu życiu i unikania 

zachowań ryzykownych. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału 

szkoły. Cele programu  skierowane są na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości w sferze: 

 

• intelektualnej: ukierunkowanej na opanowanie podstawy programowej, rozwój zainteresowań i predyspozycji, kreatywności 

i przedsiębiorczości; 

• fizycznej: ukierunkowanej na budowanie zrozumienia dla potrzeby wyboru zachowań prozdrowotnych, prowadzenie zdrowego  i 

aktywnego stylu życia; 

• psychicznej – ukierunkowanej na budowanie samoświadomości, realnego poczucia wartości, rozwijanie umiejętności dokonywania 

samooceny, otwartość na innych ludzi; rozbudzanie aktywności życiowej; kształtowanie umiejętności stawiania sobie celów i rea lizowania ich; 

rozwijanie umiejętności ekspresji własnych uczuć i emocji oraz  ukształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej; 

• społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości i aktywności w życiu społecznym, opartej na umiejętności - w miarę 



możliwości – samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także podejmowanie się możliwych do realizacji ról 

społecznych, kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zgodnej z przyjętymi normami                                     i 

poszanowaniem prawa; 

• aksjologicznej – ukierunkowanej na  kształtowanie prawidłowego  systemu wartości, docenienie znaczenia zdrowia i życia oraz poczucia  

jego sensu, kształtowanie u uczniów postawy nastawionej na realizację celów życiowych zgodnych z ich systemem wartości. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej są ukierunkowane  zgodnie z potrzebam i 

placówki  na zagadnieniach: 

 

Główne zadania wychowawcze. 

• Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej 

sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, 

postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia z wykorzystaniem w procesach edukacyjnych narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

• Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

• Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.  

• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich 

praw             i obowiązków. 



• Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. 

• Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. 

• Zintensyfikowanie współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi w zakresie rozwijania ich  umiejętności wychowawczych i 

prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego dzieci (monitorowanie, bieżące informowanie o nieobecnościach). 

• Rozbudzanie  poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości. 

• Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących 

zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.   

• Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i wulgaryzmowi, niszczeniu mienia i kradzieżom. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

• Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka sięgania  przez nich po używki, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

• Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 

wyższym stopniu narażeni na pojawienie się zachowań ryzykownych. 

• Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

Wymienione powyżej działania obejmują w szczególności: 



• Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia w tym 

zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych. 

• Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej. 

• Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych korzystaniu z używek, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.  

• Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. 

Główne zadania profilaktyczne programu to: 

• Zapoznanie uczniów i rodziców z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym placówki i obowiązującymi w  niej procedurami. 

• Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• Utrwalanie znajomości zasad szeroko rozumianego  bezpiecznego zachowania się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny w 

czasie    pandemii COVID-19 

• Dalsze propagowanie zasad zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w tym uświadomienie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem 

komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji. 

• Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek. Kształtowanie wśród uczniów postaw zapobiegających podatności na ryzyko kontaktu z 

używkami, substancjami psychotropowymi, środkami odurzającymi i dopalaczami. 

• Kształtowanie nawyków prozdrowotnych- zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, troska o zdrowie psychiczne. 

• Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej. 

• Nasilenie działań zmierzających do eliminacji palenia papierosów przez uczniów oraz uświadamianie rodziców i uczniów odnośnie  

szkodliwości napojów energetycznych. 



• Kształtowania właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i 

innych. 

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom 

kształtować pozytywną tożsamość, uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

• Rozwijanie asertywności oraz w miarę indywidualnych możliwości umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz uświadamianie 

odpowiedzialności za ich skutki. 

Zadania Programu wychowawczo -profilaktycznego będą realizowane w formie zajęć zorganizowanych na terenie Ośrodka, jak i poza nim, 

działań podejmowanych wspólnie z instytucjami pomocowymi, środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi oraz rodzicami i prawnymi 

opiekunami uczniów z wykorzystaniem  narzędzi i zasobów cyfrowych oraz w razie potrzeby metod kształcenia na odległość. 

 

ROZDZIAŁ V. 

Struktura oddziaływań wychowawczych. 
 

Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole; 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów;  



• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji; 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem 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. 

 

 Rada pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, opracowuje projekt programu 

wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców; 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i 

przestępczością; 

• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego; 

• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego; 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia; 



• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów; 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością; 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji; 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach; 

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

 

Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie; 

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów; 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i specjalne 

potrzeby uczniów; 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy; 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;  

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu; 

• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami; 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi 

z uczniem; 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji; 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców; 



• dbają o dobre relacje uczniów w klasie; 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych; 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;  

• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

Zespół wychowawców: 

• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy 

z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, 

wystawiania ocen zachowania i innych; 

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze; 

• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy; 

• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły; 

• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

Pedagog szkolny/psycholog: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze; 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach; 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki; 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów; 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

rodzicom uczniów; 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 



 

Rodzice: 

• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny; 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły; 

• uczestniczą w wywiadówkach 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 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

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; 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły; 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną; 

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów; 

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego; 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji; 

• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję; 

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 



ROZDZIAŁ VI 

 Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/21 
 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

Realizacja podstawy programowej. 

• Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie ich do kreatywności. 

• Zapewnienie  wszystkim potrzebującym uczniom wsparcia  w odpowiedniej formie. 

• Rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów. 

• Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

• Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

• Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych i zaangażowania w pracę w ramach zdalnego nauczania. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO: 

     1. Integracja zespołów klasowych. Wzmocnienie roli wychowawcy klasy. 

     2. Utrwalenie obowiązujących w szkole norm i zasad. Troska o ich prawidłowe  rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. 

     3. Rozwój umiejętności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem budowania poprawnych relacji. 

     4. Aktywizowanie społeczne uczniów. Integracja ze środowiskiem. 

     5. Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 

ćwiczeniu    umiejętności wypełniania ról społecznych. 

 

 



OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

• Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z pandemią COVID-19 

• Propagowanie zasad zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień cyfrowych- uświadomienie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem 

komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji. 

• Budowanie świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

• Kształtowanie wśród uczniów postaw zapobiegających podatności na ryzyko kontaktu  z używkami, substancjami psychotropowymi, 

środkami odurzającymi i dopalaczami - realizacja programów profilaktycznych. 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

• Stwarzanie warunków do kształtowania u uczniów pozytywnego obrazu własnej osoby (organizacja konkursów, turniejów). 

• Kształtowanie umiejętności  samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji, rozwoju własnej osobowości. 

• Rozwój umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą. 

• Wykorzystywać sytuacje wychowawcze służące rozwijaniu umiejętności rozpoznawania własnych emocji i wdrażanie uczniów do 

dostosowania  zachowań do sytuacji społecznych. 

• Ukierunkowanie uczniów na budowanie równowagi i harmonii psychicznej, kreowanie  właściwego stosunku do świata, poczucia siły, 

chęci do życia i witalności. 

• Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

zdrowia. 

• Rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

 

 



OBSZAR ROZWOJU MORALNEGO. 

• Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

• Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego. 

• Ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia. 

• Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, rodzinnych społecznych w 

oparciu o przyjęty w szkole system wartości (kultywowanie tradycji rodzinnych, religijnych, regionalnych, państwowych, ceremoniałów szkolnych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozdział VII 

Harmonogram działań. 
S

F

E

R

A 

Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

 
 

I 

N 

T 

E 

L 

E 

K 

T 

A 

N

A 
 

Rozpoznanie i 

rozwijanie możliwości, 

uzdolnień i 

zainteresowań uczniów 

Przeprowadzanie w klasach diagnoz, 

obserwacje podczas bieżącej pracy. 

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach 

przedmiotowych, prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 

warsztatów, konkursów, ewentualne wyjścia 

do muzeum, teatru, na wystawy, udział w 

życiu kulturalnym miasta. 
 
 

Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu 

nowatorskich aktywnych  metod pracy oraz 

nowych technologii cyfrowych. 
 

nauczyciele, 

wychowawcy 
 

nauczyciele 

wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 

koordynatorzy WDN 
 

IX 

cały rok 

zgodnie z harmonogramem zajęć 

prowadzonych przez konkretne osoby 
 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych 

uroczystości określających terminy 

konkretnych przedsięwzięć i osoby 

odpowiedzialne za ich przygotowanie 
 
 
 

zgodnie z harmonogramem WDN dla 

poszczególnych etapów edukacyjnych. 
 

Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania 

zajęcia z orientacji zawodowej 

zajęcia kreatywności TUS 

wychowawcy, doradca 

zawodowy 

zgodnie z harmonogramem zajęć w 

poszczególnych klasach 



własnych uzdolnień 

Kształtowanie postawy 

twórczej, rozwój 

kreatywności 

 
 

Realizacja zajęc z wykorzystaniem form i 

metod rozwijających kreatywność 
 
 
 

 
 

wychowawcy, 

organizatorzy konkursów, 

arteterapeuci, 

muzykoterapeuci 
 
 

cały rok 
 
 
 

Kształcenie 

samodzielnego 

formułowania i 

wyrażania sądów 
 

warsztaty w klasach VII/VIII  Szkoły 

Podstawowej i Szkole Branżowej I stopnia 
 

wychowawcy, 

nauczyciele  

cały rok 

Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

doskonalenie techniki 

uczenia się 

lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, warsztaty  

pedagog. psycholog , 

nauczyciele 
 

na bieżąco 

Rozwijanie kompetencji 

informatycznych 

.Bezpieczeństwo w 

Internecie. 

Odpowiedzialne 

korzystanie z mediów 

społecznościowych. 

 

Zajęcia, warsztaty projekty. Lekcje 

wychowawcze. 
Szkolny Tydzień Profilaktyki. 
 
 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog , 

psycholog  

cały rok 

 
 
 
 

M

O

R

Kształtowanie szacunku 

do ludzi, wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności 

jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby 

 

Działalność charytatywna, wolontariat 

szkolny. Udział w akcjach Góra Grosza , 

WOŚP, wsparcia dla potrzebujących 

Dzień dobrych uczynków. 
 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele, opiekun 

samorządu szkolnego  

cały rok 



A

L

N

A 
 
 
 
 
 
 

ludzkiej. Wolontariat 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego 

i kształtowanie postaw 

patriotycznych. 

Świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych, prezentacje, przedstawienia 

konkursy, 

tematyczne lekcje wychowawcze 
 
 
 

nauczyciel przedmiotowi, 

wychowawcy klas 

Na bieżąco w trakcie zajęć lekcyjnych  

oraz zgodnie z kalendarzem imprez  

Poznanie kultury rodzimej, 

zaznajamianie z kulturą 

regionu 

Wycieczki, tematyczne lekcje 

wychowawcze, 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas 
 

Zgodnie z planami wychowawców klas. 

Poznanie dorobku 

kulturalnego Europy, 

świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i 

szacunku dla innych 

narodów, kultur, religii 
 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, wycieczki 

nauczyciele, 

wychowawcy 
 

Zgodnie z planami wychowawców klas. 

Kształtowanie postawy 

zrozumienia i tolerancji . 
  

Obchody Dnia Tolerancji, Godności 

Człowieka, Szkolny Tydzień Profilaktyki 

warsztaty 

 

pedagog, psycholog 

szkolny, nauczyciele 
 
 

wychowawcy klas  

Zgodnie z kalendarzem imprez 

 
 
 
 

F 

I 

Z 

Kształtowanie nawyków 

dbania o zdrowie i 

higienę osobistą oraz 

poszerzanie wiedzy z 

zakresu pierwszej 

pomocy medycznej . 

Zajęcia ruchowe, turnieje. Realizacja 

programów profilaktycznych. Zajęcia z 

higienistką. 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

nauczyciele W-F 

 Zgodnie z kalendarzem imprez. 

 Tydzień Profilaktyki 
 
 



Y 

C 

Z 

N 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promowanie aktywności 

sportowej i aktywnego 

spędzania wolnego 

czasu  

Dzień Zdrowia. Turnieje konkursy, zajęcia 

aktywizujące. 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele W-F 

nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 

Promowanie zdrowego 

odżywiania 

 

 

Apele, zajęcia warsztatowe, 
 
 

nauczyciele Zgodnie z planami pracy wychowawców 

klas. 

Wdrażanie do 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, 

radzenia sobie w 

sytuacjach zagrożeń dla 

zdrowia fizycznego, 

psychicznego. 

Zajęcia ematyczne na godzinach 

wychowawczych. 

Wychowawcy klas 

Pedagog, psycholog 
 
 

Godziny wychowawcze. 

Zajęcia wg planu pracy pedagoga , 

psychologa 
 

Wdrażanie do 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i 

higieny w związku z 

pandemią COVID-19 

Pogadanki na lekcjach. Treningi  Wychowawcy klas. 

Nauczyciele 

Na bieżaco. 

Przeciwdziałanie 

zagrożeniom 

cywilizacyjnym i 

profilaktyka uzależnień. 

Przeciwdziałanie  

Szkolny Tydzień Profilaktyki. 

Spotkania ze zdrowiem, 

Spotkania ze specjalistami, 

przedstawicielami instytucji pomocowych. 

Programy Profilaktyczne. 
 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

Cały rok 



zagrożeniom związanym 

z zażywaniem dopalaczy 

i innych substancji 

psychoaktywnych.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S

P

O

Ł

E

C

Z 

N 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwój umiejętności 

społecznych. 

Respektowanie norm i 

zasad życia 

społecznego. 
 

Omówienie zasad statutu szkoły,  

regulaminów  i procedur szkolnych, 

lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

wychowawcy IX 

Kształtowanie 

umiejętności  

współdziałania w 

zespole  

Zajęcia integracyjne w klasach. Kontrakty 

klasowe. Warsztaty z zakresu komunikacji 

społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania 

wśród innych, analizy sytuacji 

problemowych i możliwości ich 

konstruktywnego rozwiązywania. 

Wychowawcy, 

psycholog , pedagog 
 

cały rok  

 

Uczenie zasad 

samorządności i 

demokracji. 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory samorządów 

klasowych, bieżąca kontrola ich działalności,  

 

opiekun samorządu 

wychowawca klasy 
 

 

 

IX.2020 

Utrwalanie zasad  

kultury bycia. 
 
 

Zajęcia z wychowawcą, zajęcia z 

pedagogiem,   
 

Pedagog, psycholog  

szkolny, nauczyciele 
 
 
 

pierwsze półrocze, 

Kształtowanie postawy 

proekologicznej. 

 

Udział w akcji sprzątanie świata. 
nauczyciele zgodnie z kalendarzem imprez 

na bieżąco 



Udział w akcjach charytatywnych na rzecz 

zwierząt, wycieczki krajoznawcze. 
 
 
 
 
 
 

Kształtowanie aktywnej 

postawy zawodowej. 

warsztaty dla III  klas Szkoły Branżowej i 

SpdP, nauka poszukiwania pracy, analizy 

ofert, nauka wypełniania dokumentów 

związanych z podjęciem pracy zawodowej, 

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 

przed podjęciem pracy 
 
 

doradca zawodowy 

nauczyciel 

przedsiębiorczości  

drugie półrocze 

zgodnie z harmonogramem zajęć  

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, 

 

 
 

wychowawca, pedagog 

wicedyrektor,  kierownik 

kształcenia zawodowego 

 
 

sporządzanie miesięcznych zestawień 

obecności w pierwszym dniu miesiąca 

następującego po okresie kontroli 

Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni 

otwartych, ustalonym na dany rok 

szkolny 

 

E

M

Nauka nabywania 

świadomości własnych 

słabych i mocnych stron , 

 

warsztaty 
 
 

psycholog szkolny, 

wychowawca 

nauczyciele 

cały rok wg planu  



O

C

J

O

N

A

L

N

A 

kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie poczucia 

własnej wartości 

lekcje wychowawcze 
 
 
 
 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

bez użycia siły 

zajęcia integracyjne w klasach, lekcje 

wychowawcze 

lekcje wychowawcze  

pedagog, psycholog  

szkolny,nauczyciele 
 
 

pierwsze półrocze 
 

Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z emocjami, 

stresem. 

 

warsztaty 
 

lekcje wychowawcze, zaj. dydaktyczne 
 

psycholog szkolny, 

nauczyciele 

cały rok 

 Budowanie równowagi 

i harmonii psychicznej, 

Poczucia siły, chęci do 

życia i witalności. 
 

Lekcje wychowawcze. Warsztaty nauczyciele,wychowawca

.psycholog 

Cały rok. 

 Kształtowanie 

umiejętności samooceny 

i rozpoznawania swoich 

predyspozycji, rozwoju 

własnej osobowości. 

Zajęcia lekcyjne nauczyciele Cały rok 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VIII 

Ewaluacja. 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 
Program wychowawczo - profilaktyczny jest dokumentem otwartym. Ma w założeniach twórców ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się 

rzeczywistością. Analiza jego skuteczności będzie podlegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Przez monitorowanie 

rozumiemy systematyczną i rozciągniętą w czasie obserwację sposobów realizacji przyjętych w Programie celów i zadań wychowawczo - 

profilaktycznych. Ewaluacja jest natomiast pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych oraz oceną wartości Programu. Pozwoli podjąć 

decyzję, czy ma być dalej realizowany, a jeśli tak, to czy należy go modyfikować. 

 

Sprawdzonym źródłem informacji do ewaluacji procesu będą: 

- obserwacja  i analiza zachowań uczniów, 

- wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, spotkania w ramach zespołów problemowych, 

- semestralne sprawozdania wychowawców klas z realizacji Programu Wychowawczego 

- analizę dokumentacji, 

- przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- rozmowy z uczniami i rodzicami, 

- udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły i poza nią, 

- analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i postępów w tym zakresie. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana zostanie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

powołany przez dyrektora. 



Program wychowawczo - profilaktyczny ZPSWR w Cieszynie uzupełniają i uszczegóławiają następujące dokumenty: 

Statut Szkoły 

Program Rozwoju Szkoły 

Regulamin Samorządu Szkolnego 

Kalendarz imprez szkolnych 

Plan Organizacji Pracy Szkoły 

Załącznikiem do szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły są roczne (lub na każdy etap kształcenia) plany pracy 

wychowawców wraz z harmonogramem działań wychowawczo – profilaktycznych oraz obowiązujące w ZPSWR procedury. 

Szczegółowy plan pracy wychowawczo - profilaktycznej uzgadnia wychowawca  z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami uczącymi w 

oddziale          i innymi nauczycielami - specjalistami. 

 
 

Program Wychowawczo -Profilaktyczny  na rok szkolny 2020/21 opracował zespół w składzie: J Urbaniec Mołek, S Nogowczyk, B Widera- 

Brzóska, M Hławiczka, P Łysień, J. Milczarczyk 
 
 
 


