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Takie będą Rzeczypospolite, 
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Podstawa prawna: 

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

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526). 

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

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

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

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

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

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 
r. poz. 1249). 

• Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w placówkach systemu działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

• Dz. U. 2018 poz. 1490 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. 2018 poz. 1030 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 20 marca 
2020 r.) 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022 

• Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku 
Ponadto uwzględniono: 

• Rekomendacje dla systemu edukacji dotyczące obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego opracowane  pod kątem sytuacji w roku po wybuchu epidemii COVID-19 

zawarte w Raporcie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? 

• Wytyczne MeiN, MZ i GIZ dla szkół podst. i ponadpodstawowych-tryb pełny stacjonarny -

zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 

 

Wstęp 
  Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę 



Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętych w szkole koncepcji 
pracy. 
    Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły                 i 
wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 
     Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności 
szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która 
w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 
 Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z 
uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie i profilaktyka rozumiane są 
jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 
intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez 
działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 
 Profilaktyka rozumiana jest jako proces wspomagania uczniów w radzeniu sobie z 
trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, zdrowiu i życiu, jako proces ograniczania i 
likwidowania czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia, oraz 
jako proces inicjowania i wzmacniania czynników sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i 
zdrowemu życiu. W działaniach podejmowanych przez wszystkich nauczycieli profilaktyka i 
wychowanie są ściśle ze sobą powiązane. 
 
 Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb      i 
problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 
 

• wyników ewaluacji  wewnętrznej 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

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

• wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 
wychowawczych 

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

 Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 
wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. 
Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji 
i ceremoniału szkoły. 
 
Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

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

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 
określonych w programie, 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 
szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń 
wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 
 

I. Misja szkoły 



Misją szkoły jest: 
1. kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 
2. rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym , psychicznym i społecznym 
3. ułatwianie  każdemu realizacji  aspiracji i własnego rozwoju 
4. reagowanie na zmiany związane z  rozwojem nauki i nowoczesnych technologii 
5. przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, 

kulturalnym i gospodarczym 
6. poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 
7. uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie 
8. budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji 
9.  kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych 
10.  troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

II. Sylwetka absolwenta 

  

 Dążeniem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku jest ukształtowanie 

świadomego młodego człowieka, dbającego o swój rozwój i zdrowie. Żyjącego w zgodzie z tradycją i 

kulturą swojego kraju, oraz społecznie akceptowanym systemem norm, potrafiącego dokonać 

właściwej hierarchii wartości. Przygotowanego do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym, 

nawiązującego satysfakcjonujące  relacje międzyludzkie, wrażliwego na potrzeby innych i gotowego 

do niesienia pomocy potrzebującym. Odpowiedzialnego, przygotowanego do podejmowania 

samodzielnych decyzji, unikającego zagrożeń  i radzącego  sobie w chwilach trudnych. 

 

 

Absolwent  naszej szkoły: 

• Posiada właściwą samoocenę-jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, 

• Prezentuje otwartą poszukującą postawę wobec pozyskiwania wiedzy, poznawania świata, 

dba o swój rozwój osobisty. 

• Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia dalszej nauki 

•  Jest gotowy do podjęcia pracy i funkcjonowania w społeczeństwie 

• Zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia. 

• Żyje zgodnie z wartościami moralnymi, potrafi dokonać ich właściwej hierarchii. 

• Szanuje siebie i wyraża szacunek wobec innych i otaczającego świata. 

• Jest empatyczny, podejmuje działania na rzecz pomocy innym. 

• Potrafi funkcjonować w grupie, buduje właściwe relacje rówieśnicze. 

• Jest asertywny w  kontaktach z innymi. 

• Potrafi organizować prace własną a także swój czas wolny 

• Posiada poczucie przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej, aktywnie uczestniczy w 

jej życiu. 

• Odczuwa i prezentuje szacunek do ojczyzny, jej historii, tradycji, kultury, języka. 

• Jest świadomy swoich praw  i respektuje obowiązki. 



• Zna sens odpowiedzialności, dba  o bezpieczeństwo własne i innych. 

• Troszczy się o swoje zdrowie, przestrzega zasad bezpieczeństwa  i higieny życia, a także 
ochrony przed chorobami zakaźnymi ( np.COVID)-19. 

• Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, potrafi 

dokonywać trafnych wyborów. 

• Jest świadomy odpowiedzialności płynącej z roli współmałżonka i rodzica 

•  Potrafi poruszać się na rynku pracy, zaplanować swoją przyszłość 
 

III. Cele ogólne 

   Celem głównym programu wychowawczo-profilaktycznego jest integralny rozwój wychowanka we 
wszystkich sferach osobowości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej oraz profilaktyka 
zagrożeń dzieci i młodzieży. 

    Rozwój w sferze fizycznej polega na zdobyciu przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 
unikania zagrożeń i zachowań ryzykowny w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
COVID-19. 

    Rozwój w sferze psychicznej  (w tym intelektualnej i emocjonalnej) zmierza do zbudowanie 
równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do siebie i świata, poczucia siły, 
chęci do życia i witalności, ukształtowania postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, 
dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, odpowiedzialności za siebie, innych i otaczający świat jak 
również poszerzenie kompetencji i świadomości wsparcia w sytuacji kryzysowej osób         z 
najbliższego otoczenia uczniów ( rodziców, nauczycieli, wychowawców, specjalistów, rówieśników). 

    Rozwój w sferze społecznej ukierunkowany jest na kształtowanie postawy otwartości w życiu 
społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 
dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie 
postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19). 

    Rozwój w sferze duchowej zmierza do zdobycia konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 
w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności społecznej w sytuacjach zagrażających całej populacji  ludzkiej. 

 

IV. Strategie oddziaływań w ramach programu 

Realizacja wyznaczonych celów prowadzona będzie poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, 
informacyjną i profilaktyczną. 

Działalność  wychowawcza obejmuje: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania  
u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta: 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym rodzina, zdrowie, bezpieczeństwo, 
odpowiedzialność, miłość i uczciwość należą do jednych z najważniejszych wartości w 
życiu; 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 
wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i zachowań proekologicznych; 

4) włączanie rodziców w życie szkoły, integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym poprzez 
inicjowanie przedsięwzięć kulturotwórczych, rozrywkowych; 



5) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 
budowanie poczucia przynależności do w/w społeczności. 

6) budowanie przyjaznego klimatu w szkole w tym: 

• kształtowanie prawidłowych relacji i więzi rówieśniczych, 

• budowanie właściwych relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, 

• kreowanie  dobrych relacji nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców 
lub opiekunów; 

8) rozpoznawanie i odkrywanie wśród uczniów pasji, zainteresowań, budzenie ich 
aktywności i motywacji do działania, 

9) kształtowanie wśród uczniów kultury osobistej i nawyków dobrego zachowania w różnych 
sytuacjach życiowych, poprzez przykład osobowy wszystkich dorosłych pracowników 
szkoły; 

10) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, stworzenie sytuacji wychowawczych 
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i środowisku lokalnym oraz 
możliwości pracy na rzecz innych poprzez udział w działaniach z zakresu wolontariatu; 

11) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i 
światowej; 

12) kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznanie historii i tradycji polskiego narodu, 
szacunek do symboli narodowych , kultywowanie  ważnych wydarzeń i uroczystości 
państwowych; 

13) wspieranie edukacji rówieśniczej, projektów edukacyjnych i wychowawczych. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) edukację zgodną z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej 

2) edukację uczniów w zakresie dobrego wychowania; 

3) kształtowanie u uczniów kompetencji osobistych w szczególności samokontroli, 
rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, w tym gniewu,  radzenia sobie ze stresem, 

4) kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych: skutecznej komunikacji, 
współdziałania, empatii, asertywności w kontaktach z innymi; 

5) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym 
podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i 
zdrowemu życiu; 

6) wzbogacenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych; 

7) kształcenie kompetencji informatycznych i edukacja dotycząca kultury bycia i 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni; 

8) dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, obowiązków i praw ucznia, 
obywatela 

9) poszerzenie wiedzy rodziców , nauczycieli i wychowawców z zakresu psychologii i 
pedagogiki, w tym prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia dzieci i młodzieży, 
rozpoznawania objawów trudności w nauce, objawów zaburzeń w zachowaniu, uczenie 
sposobów pokonywania w/w trudności; 



10) dostarczenie rodzicom i nauczycielom  wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych, w tym: 
uzależnień  behawioralnych oraz uzależnień od środków psychoaktywnych. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

) zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentacją szkoły: statutem szkoły, programem 
wychowawczo-profilaktycznym, wewnątrzszkolnym system oceniania; 

) informowanie uczniów oraz ich rodziców  o obowiązujących procedurach postępowania 
wychowawczego w szkole oraz procedurach i metodach współpracy szkoły z Policją w 
sytuacjach szczególnych zagrożeń; 

) informowanie wszystkich członków społeczności szkolnej o wypracowanych i przyjętych przez 
szkołę zasadach dobrego zachowania; 

) informowanie rodziców o ofercie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ofercie zajęć dodatkowych i 
specjalistycznych przygotowanych przez szkołę; 

) informowanie rodziców o zaplanowanych uroczystościach i świętach obchodzonych przez 
społeczność szkolną. 

) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom na temat 
skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z 
przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom i innym zagrożeniom cywilizacyjnym; 

) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla osób zagrożonych lub 
dotkniętych demoralizacją, uzależnieniem oraz dla ofiar przemocy, potrzebujących wsparcia 
psychologicznego: 

) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 
nauczycielom i wychowawcom na temat odpowiedzialności nieletniego w świetle prawa oraz 
konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii; 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu 
życia; 

) podejmowanie działań, których celem jest wyeliminowanie zachowań ryzykownych 
związanych z używaniem substancji niedozwolonych: e-papierosów, papierosów, substancji 
psychoaktywnych (alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy) 

) rozpoznawanie i wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 
występowanie demoralizacji, zachowań ryzykownych, uzależnień; 

) pomoc uczniom, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków psychoaktywnych 
i odurzających; 

) zapobieganie uzależnieniom behawioralnym w tym od Internetu, telefonu, komputera, 
zakupów, jedzenia itp. 

) pomoc i wsparcie dla uczniów i ich rodziców, u których rozpoznano symptomy uzależnienia, 

) podejmowanie działań zapobiegających przemocy i agresji rówieśniczej oraz domowej, 
wsparcie dla ofiar przemocy; 

) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 



interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i nie uczniów i 
wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach 
postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z 
Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 
1. 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, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• 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. 
2. 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. 
3. 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, 
4. 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 
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 uczniami o specjalnych potrzebach, 

• 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 
5. 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 zasad 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, 

6. 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, 

7. 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 uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły. 

8. 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, 

•  podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 
 
 

VI.  Priorytety w pracy wychowawczo- profilaktycznej na rok szkolny 2021/2022 
 

 Punktem wyjścia do opracowania priorytetów pracy wychowawczo-profilaktycznej na rok szkolny 

2021/2022 była diagnoza potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, analiza specyfiki 

środowiska lokalnego, problemów i potrzeb w nim występujących oraz analiza zagrożeń i problemów dzieci   i 

młodzieży występujących we współczesnym świecie. Dane zgromadzono na podstawie: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 

• wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• wniosków i rekomendacji z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

realizowanego w roku szkolnym 2020/2021, 

• diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w szkole, 

przeprowadzonej za pomocą badania sondażowego, 

• obserwacji, uwag i spostrzeżeń nauczycieli i pracowników szkoły, 

• wniosków uczniów i rodziców, 

• analizy raportów i badań ogólnopolskich prowadzonych przez PARP-ę, Krajowe Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, oraz rekomendacji MEN na podstawie raportu”Jak wspierać 

uczniów po roku pandemii” 

 

  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2021/2022 



1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia                                       

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie         

w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4.Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej 

opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne 

korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 

5. Wdrazanie Zintegrowanej Strategi Umiejetności-rozwój umiejetnosci zawodowycy w edukacji 

formalnej i pozaformalnej w tym uczeniu się dorosłych. 

6.Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

 

 Charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 

2021/2022 

 

Problemy występujące w środowisku szkolnym 
 

• Zaobserwowano i odnotowano  wiele przypadków posiadania i palenia przez uczniów 
papierosów lub e-papierosów na terenie szkoły  i poza terenem szkoły. 

• Występuje  zjawisko wagarowania i bezzasadnego opuszczania godzin lekcyjnych 

•  Wielu uczniom brak umiejętności skutecznego uczenia się 

• Niektórzy uczniowie mają problem z  motywacją do nauki, organizacją i planowaniem 
czasu na naukę i wypoczynek 

• Zgłaszano przypadki nie odrabiania prac domowych i nie przygotowywania się do 
sprawdzianów 

• Zaobserwowano zjawisko odrzucenia, izolowania niektórych uczniów przez zespół 
klasowy, 

• Występuje zjawisko wulgaryzacji języka i braku wzajemnego szacunku 

• Uczniowie mają problem z racjonalnym korzystaniem z mediów elektronicznych,            w 
szczególności telefonów komórkowych 



• Zgłaszano problemy braku tolerancji dla odmienności z powodu dysfunkcji lub innych 
zainteresowań 

• Niektórym nauczycielom brak umiejętności w zakresie pracy z uczniem sprawiającym 
trudności wychowawcze 

• Rodzicom brak umiejętności motywowania swoich dzieci do nauki, konsekwencji                    
w wychowaniu,   budowania dobrych relacji i porozumienia z dorastającym  dzieckiem 

 

 
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży 

 

• Niepokojącym zjawiskiem wśród młodzieży jest pogarszający się stan zdrowia psychicznego 
młodzieży spowodowany nadmierną izolacją 

• Młodzi ludzie często dopuszczają się cyberprzemocy ( hej,  wykluczenie ze społeczności, 
obraźliwe posty i komentarze, ośmieszające filmy, ) 

• Wzrasta liczba uczniów pijących alkohol, coraz częściej po wyroby tytoniowe i alkohol sięgają  
młodsi uczniowie 

•  Obserwuje  się nastawienie młodych ludzi na konsumpcjonizm 

• Kreowanie przez media świata pełnego chaosu i okrucieństwa przez co następuje zobojętnienie 
na sceny przemocy i krzywdę ludzką 

•  Zauważa się zdewaluowanie dotychczasowych wartości wśród młodzieży 

 

Czynniki ryzyka 

Nauczyciele Uczniowie Rodzice 

a) uzależnienia, głównie e-
papierosy i papierosy 
b)zagrożenia 
cyberuzależnieniem 
c) wulgaryzmy 
d) agresja słowna 
e)rozluźnienie więzi 
rówieśniczych 
f) brak konsekwencji i jedności 
w reakcji na niewłaściwe 
zachowanie uczniów 
g) duża absencja uczniów 
h) bliskość miejsca 
sprzyjającego patologizacji 
młodzieży i) wzrost aktywności 
uczniów online 

a) hejt, w tym cyberprzemoc 
b) brak tolerancji 
c) używki 
d) niewłaściwe towarzystwo 
e) odrzucenie , wykluczenie, 
izolowanie 
f) picie alkoholu 
e) obgadywanie 
h) brak wsparcia ze strony 
nauczycieli 

a) presja grupy 
b) brak akceptacji przez 
rówieśników 
c) czynniki osobowościowe 
związane z niską samooceną, 
problemami emocjonalnymi 
d) brak pewności siebie 
e)zagrożenie  uzależnieniem od 
urządzeń mobilnych 
f) obniżenie kondycji 
psychicznej 

 

  
Czynniki chroniące: 

Nauczyciele Uczniowie Rodzice 

a. traktowanie uczniów z a. rozmowa z uczniem a. rozmowa z dzieckiem 



szacunkiem, miła atmosfera 
b. wsparcie wychowawców, 
pedagoga, dyrekcji 
c. otwartość na problemy 
d. reagowanie na niepokojące 
zachowania 
e. poprawa bezpieczeństwa na 
terenie szkoły 
f. właściwa postawa uczniów 
wobec aktów agresji i przemocy 
g. świadomość nauczycieli na 
temat potrzeby rozwijania 
swoich kompetencji 
wychowawczych i psycho-
pedagogicznych 
h) zapewniony przez szkołę 
dostęp do pomocy 
pedagogicznej 

b. posiadanie wiedzy na temat 
zagrożeń uświadamianie 
zagrożeń 
c. podejmowanie działań 
interwencyjnych w sytuacjach 
zagrożeń 
d. realizacja pasji i 
zainteresowań w szkole i  poza 
nią 

b. wspieranie dziecka 
c. prawidłowe relacje z 
dzieckiem 
d. zaangażowanie w zajęcia 
dodatkowe, realizacja pasji 
e. świadomość środowiska 
rodzinnego na temat zagrożeń 

Zasoby szkoły: 

Rodzice Nauczyciele 

a) wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
b) wysoki poziom nauczania 
c) przyjazny klimat szkoły 
d) oferta edukacyjna dopasowana do 
zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy 

 

a) wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
b) przyjazny klimat szkoły 
c) potencjał młodzieży i ich zaangażowanie 
d) oferta edukacyjna 
 

 

 Działania skierowane do uczniów obejmować będą: 

  I . Bezpieczeństwo  uczniów 

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w tym wprowadzenie procedur związanych z 
bezpieczeństwem podczas pandemii i po pandemii; 

• wzbudzenie odpowiedzialności młodych ludzi za swoje zachowanie oraz za zdrowie i życie; 

• roztropne korzystanie z  narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; 

• budowanie więzi rówieśniczych opartych na akceptacji i szacunku, eliminowanie postaw 
dyskryminujących, odrzucenia i izolacji, integracja klas i tworzenie klimatu koleżeństwa; 

• kształtowanie wśród uczniów postaw tolerancji światopoglądowej, politycznej i rasowej; 

• eliminowanie poczucia lęku wywołanego pandemią; 
 

II. Rozwój i aktywnośc uczniów 

• zapewnienie  uczniom wsparcia pychologiczno-pedagogicznego oraz indywidualizację 
nauczania, zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów; 

• zwiększenie samoświadomości uczniów, nabycie umiejętności planowania i własnej drogi 
edukacyjno- zawodowej; 

• kształtowanie umiejetności uczenia się i planowania czasu wolnego; 

• aktywne spędzanie czasu wolnego; 



 
III. Kompetencje i relacje społeczne 

• rozwijanie wśród uczniów podstawowych kompetencji niezbędnych w nawiązywaniu 
efektywnych relacji społecznych, budowanie właściwych relacji międzyludzkich; 

• kształtowanie  postaw szlachetności wychowania na dobro i prawdę; 

• budowanie samorządności i rozwijanie aktywności społecznej uczniów, zachęcanie do 
działania na rzecz innych (wolontariat); 

 
IV. Profilaktyka zdrowia 

• profilaktykę agresji i przemocy, eliminowanie zachowań ryzykownych uczniów; 

• kształtowanie nawyków  zdrowego trybu życia w tym edukacja w zakresie profilaktyki 
uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; 

• ochrona  i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; 

• objecie uczniów przejawiajacych trudnosci emocjonalne, dydaktyczne, społeczne 
indywidualna opieka psychopedagodiczną; 

 
V. postawy patriotyczne i obywatelskie 

• podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów, dbanie o kulturę języka; 

• kształtowanie świadomości obywatelskiej uczniów, wzmocnienie identyfikacji z miejscem 
pochodzenia i miejscem zamieszkania; 

• rozwijanie postawy odpowiedzialności za srodowisko naturalne; 
 
 

Działania skierowane do rodziców 

• Pozyskanie rodziców jako partnerów do realizacji działań wychowawczych                                 i 
profilaktycznych; 

• Psychoedukacja rodziców  w zakresie problemów dzieci i młodzieży, w tym problemów 
dotyczących zdrowia psychicznego; 

• Wdrażanie rodziców do współpracy w zakresie realizacji działań podejmowanych przez 
szkołę; 

 
Działania skierowane do nauczycieli 

• Rozwój zawodowy i doskonalenie kompetencji psychopedagogicznych nauczycieli; 

• Motywowanie i wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym; 

• Dbałość o kondycję psychiczną nauczycieli, udzielanie wsparcia nauczycielom będącym w 
kryzysie, przeżywającym trudności emocjonalne, profilaktyka wypalenia zawodowego; 

•  Doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w tym wykorzystanie narzedzi do nauki 

zdalnej; 

 VII. Harmonogram działań skierowanych do uczniów 

L.P. ZADANIE DZIAŁANIA TERMIN 
REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNY 

I. Bezpieczeństwo uczniów 

 

  

1. Wdrażanie uczniów do 
przestrzegania 

-poinformowanie, 
uczniów i rodziców o 

Rok szkolny 
2021/2022 

Wychowawcy 



regulaminów i norm 
panujących w szkole. 

prawach i obowiązkach  
uczniów zapisanych w 
statucie szkoły, zasadach 
oceniania i 
klasyfikowania 
zawartych w WSO 

 

Pedagog 

2. Zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa w tym 
przestrzeganie zasad i 
wprowadzenie procedur 
zwiazanych z 
bezpieczeństwem 
podczas i po pandemii 

Lekcje wychowawcze 

lekcje WDZR 

Organizowanie zajęć z 
udziałem specjalistów na 
temat bezpieczeństwa 

Organizacja Dnia Pamięci 
o Ofiarach Wypadków 
Drogowych 

Ustalanie i 
monitorowanie dyżurów 
nauczycielskich 

Współpraca z 
dzielnicowym, KPP w 
Radomsku i kuratorami 
sądowymi 

Udział w projektach i 
kampaniach społecznych 
o w/w tematyce 

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrekcja 

Wychowawcy, 
Pedagog 

Nauczyciele 

 

Pedagog 

 

Pielegniarka szkolna 

3. Budowanie podczas 
lekcji serdecznej, dobrej 
atmosfery sprzyjającej 
rozwojowi uczniów, 
kształtowanie postawy 
szlachetności i 
wychowania na dobro i 
prawdę 

Zajęcia integracyjne 

wycieczki , wyjścia 

Uroczystości klasowe, 
szkolne 

 Wspólne projekty i 
przedsięwzięcia 

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrekcja 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

4. Wzbudzenie 
odpowiedzialności 
młodych ludzi za swoje 
zachowanie oraz za 
zdrowie i życie swoje i 
innych. 

Lekcje wychowawcze, 
spotkania ze 
specjalistami, 
pogadanki, rozmowy   

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

5 Przeciwdziałanie 
dyskryminacji oraz 
kształtowanie postawy 
szacunku, promowanie 
zasad tolerancji 

 Lekcje wychowawcze 
promujące postawę 
otwartości oraz 
wyjaśniające  
konsekwencje 
dyskryminacji 

Rok szkolny 
2021/2022 

Wychowawcy 



Reagowanie na 
wszelkiego rodzaju 
przejawy dyskryminacji 

Podejmowanie działań 
charytatywnych„Szkoła 
dobra”, Góra Grosza, itp. 

Zachęcanie do udziału w  
działaniach na rzecz 
innych( Caritas, PCK, 
TPD) 

6 Bezpieczeństwo w 
Internecie. Roztropne  
korzystanie z narzedzi i 
zasobów oraz metod 
kształcenia na odległość, 
odpowiedzialne 
korzystanie z mediów 
społecznościowych 

Realizacja tematyki 

godzin wychowawczych 

Udział w szkoleniach 
warsztatach, 
spotkaniach ze 
specjalistami z poradni 
psych-ped 

Organizacja Dnia 

Bezpiecznego Internetu. 
 

Badanie stopnia 
uzależnienia uczniów od 
mediów elektronicznych 

Artykuły w gazetkach 
szkolnych i mediach 
społecznościowych 

 Udział w kampaniach 
społecznych 

Rok szkolny 

2021/2022 

 

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Pedagog 

Samorząd 
Uczniowski 

7 Bezpieczeństwo podczas 
pandemii 

Przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa podczas 
pandemii COVID 19 na 
godzinach 
wychowawczych i innych 
zajęciach lekcyjnych 
materiały na stronach 
internetowych i w 
mediach 
społecznościowych, 

I semestr 
2021 

Wychowawcy, 
samorząd, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

II. 

 

Rozwój i aktywność uczniów   

1. Rozwój aktywności 
uczniów oraz 
umiejętności uczenia się 
i planowania czasu 

Motywowanie do nauki, 
ukazywanie zalet 
dobrego wykształcenia i 
korzyści z tego płynących 

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

 



wolnego z dobrego wykształcenia. 

Tematyka godzin 
wychowawczych 

Spotkania ze 
specjalistami 

2.  Zapewnienie uczniom 
wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego oraz 
indywidualizacja 
nauczania, zgodnie z 
potrzebami i 
możliwościami uczniów. 

Analiza indywidualnych 
możliwości ucznia, 
opinie, orzeczenia, praca 
z uczniem słabym , praca 
z uczniem zdolnym 

Rok szkolny 
2021/2022 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

3. Zwiększenie 
samoświadomości 
uczniów w zakresie 
swoich mocnych i 
słabych stron oraz 
umiejętności 
wykorzystania swojego 
potencjału. 

Rozmowy indywidualne, 
motywowanie i 
wspieranie, 

Zajęcia dodatkowe 

Projekty edukacyjne 

Udział w konkursach, 
olimpiadach 

Rok szkolny 
2021/2022 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

Nauczyciele 

4 

 

Nabycie umiejętności 
planowania i własnej 
drogi edukacyjno-
zawodowej, wdrażanie 
do podejmowania 
odpowiedzialnych 
wyborów w tym 
zakresie. 

Preorientacja 
zawodowa, projekty 
edukacyjne, Dzień 
Geodety , Dzień 
Technika,  spotkania z 
ciekawymi ludźmi, 
spotkania z doradcami 
zawodowymi 

Organizacja Dnia 
przedsiębiorczości , 
Udział w Targach 
Edukacyjnych 

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

Nauczyciel 
przedsiębiorczości 

 

Nauczyciele j. 
obcych 

5 Edukacja czytelnicza 
sposobem na 
podnoszenie kultury 
języka 

Organizacja lekcji 
bibliotecznych 

Konkursy i akcje 
organizowane przez 
bibliotekę szkolną 

Współpraca z MBP i 
Muzeum regionalnym 

 

Rok szkolny 
2021/2022 

Nauczyciel -
bibliotekarz 

Wychowawcy 

III.  Kompetencje i relacje społeczne 

 

  

1. Rozwijanie wśród Realizacja tematyki Rok szkolny  



 uczniów podstawowych 
kompetencji 
niezbędnych w 
nawiązywaniu 
efektywnych relacji 
społecznych. 

godzin wychowawczych 

Zajęcia 
psychoedukacyjne, 
Spotkania z 
psychologiem i 
zaproszonymi gośćmi 

2021/2022 Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Specjaliści 

2. 

 

Budowanie własciwych 
relacji miedzyludzkich 

Lekcje wychowawcze, 

zajecia integracyjne i 
reintegracyjne, 

wycieczki szkolne, 
rozmowy  z pedagogiem 
szkolnym, zajęcia 
świetlicowe, materiały 
dostępne w mediach 
społecznościowych 

Rok szkolny 
2021/2022 

Cała społeczność 
szkolna 

3 Przeciwdziałanie agresji i 
przemocy w szkole 

Tematyka godzin  
wychowawczych 

Diagnoza środowiska 
pod kątem przemocy 

Spotkania ze 
specjalistami 

Udział w akcjach i 
kampaniach społecznych 

Rok szkolny 
2021/2022 

Wychowawcy 

 

Dyrektor 

Pedagog 

Nauczyciele 

4 Kształtowanie  wśród 
uczniów postawy 
szlachetności 
wychowania  na dobro i 
prawdę 

Lekcje wychowawcze                                         

Rozmowy z pedagogiem 
i nauczycielami 

Realizacja projekty Kino 
Szkoła, Kino za Rogiem 

Rok szkolny 
2021/2022 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy 
świetlicy 

Nauczyciele 

5 

 

Kształtowanie wśród 
uczniów wrażliwości 
społecznej, wdrażanie do 
działań wolontaryjnych. 

Akcje charytatywne, 
ogólnopolskie kampanie 
społeczne, projekty 
edukacyjne, działalność 
samorządu i kół 
zainteresowań 

Konkursy „Kto spełni 
nasze sny -Mikołajem 
możesz zostać i Ty” 

Współpraca z DDPS w 
Radomsku i SOSW 

Współpraca z MOPS w R-
sku (Gala wolontariatu) 

 

Rok szkolny 
2021/2022 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy 
świetlicy, biblioteki 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy 
świetlicy szkolnej 

Opiekun Samorządu 
szkolnego 

IV.  Profilaktyka zdrowia   



 

1 

 

Wdrażanie do 
prowadzenia zdrowego 
trybu życia i aktywności 
fizycznej, jako czynnika 
chroniącego przed 
uzależnieniami. 

Realizacja projektów 
edukacyjnych, 

Tydzień z profilaktyką 

Spotkania z 
specjalistami, 
zaproszonymi gośćmi 

Dzień Dawcy Szpiku, 
Krwiodawstwo, Projekt 
Rakoobrona, W stronę 
dorosłości”” 

Realizacja projektu ABC 
zdrowia 

Realizacja projektu „ 
Znamię znam je” 

Realizacja projektu  „Mój 
siatkarski świat” 

Realizacja projektu „Stop 
SMOG” 

Realizacja projektu 
„Wybierz życie -pierwszy 
krok” 

Rok szkolny 
2021/2022 

Nauczyciele 

Pedagog 

Samorząd szkolny 

 

 

 

Nauczyciel WDZR 

 

Wychowawcy 

 

Pedagodzy 

 

Nauczyciele w-f 

 

Nauczyciele  chemii, 
biologii, geografii 

Nauczyciele chemii, 
biologii 

 

2 

Kształtowanie nawyków 
zdrowego zdrowego 
trybu życia w tym 
edukacja w zakresie 
profilaktyki uzaleznień i 
zachowań ryzykownych 
młodzieży 

Diagnoza zjawisk 
uzależnień wśród 
uczniów 

Realizacja tematyki 
godzin wychowawczych, 

Zajęcia profilaktyczne ze 
specjalistami, 

Spotkania z 
przedstawicielami 
policji, straży, Sanepidu 

Rozmowy indywidualne, 
artykuły na FB  i na 
stronie internetowej 

Realizacja projektu ARS -
jak  dbać o miłość 

Kampanie i akcje 
profilaktyczne 

Rok szkolny 
2021/2022 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 

 

Samorząd szkolny 

3. 

 

Ochrona i wzmacnianie 
zdrowia psychicznego 
młodzieży 

Diagnoza problemu za 
pomocą ankiety 

Realizacja watsztatów 
profilaktyczno-

Rok szkolny 
2021/2022 

Wychowawcy 

Pedagog 

Samorząd szkolny 



edukacyjnych „SOS dla 
zdrowia psychicznego 
młodzieży” 

Współpraca z Poradnią 
P-P, 

Realizacja tematyki 
godzin wychowawczych 

Udział w szkoleniach 
warsztatach, 
spotkaniach ze 
specjalistami z poradni 
psych-ped 

Artykuły w mediach 
społecznościowych 

 Udział w kampaniach 
społecznych 

Realizatorzy 
programu 

4. 

 

Rozwijanie wśród 
uczniów podstawowych 
kompetencji 
niezbędnych w  
nawiazywaniu 
efektywnych relacji 
społecznych, budowanie 
własciwych relacji 
międzyludzkich 

Tematyka godzin 
wychowawczych 

Warsztaty integracyjne i 
reintegracyjne 
prowadzone przez 
specjalistów 

Udział młodzieży w 
wycieczkach, wyjsciach 
klasowych, spotkaniach 

Konsultacje i rozmowy 
dla uczniów 

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor 

Pedagog 

Wychowawcy, 

5 Profilaktyka agresji i 
przemocy  w tym 
cyberprzemocy 

Tematyka godzin 
wychowawczych 

 Udział młodzieży w 
warsztatach 
psychoedukacyjnych 

Realizacja Tygodnia z 
profilaktyką 

spotkania z 
przedstawicielami 
poradnS 

Artykuły w mediach 
społecznościowych 

Rok szkolny 
2021/2022 

Pedagog 

Wychowawcy, 

V  Postawy patriotyczne i obywatelskie   

1 Kształtowanie 
świadomosci 
obywatelskiej uczniów 

Lekcje wychowawcze na 
tematy o w/w tematyce 

Świętowanie rocznic i 

Rok szkolny 
2021/2022 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Dyrektor 



wydarzeń państwowych 

Wycieczki historyczne, 
muzealne, 
przedmiotowe 

Udział w projektach 

Udział uczniów w 
konkursach o tematyce 
historycznej 

Samorząd 

2 Wspieranie 
samorządności uczniów 

Organizowanie wyborów 
do samorządów 
szkolnych i klasowych 

Zachęcanie do 
działalności  na rzecz 
klasy i szkoły 

Działalność Klubu 
Młodego Samorządowca 

Udział młodzieży w 
Młodzieżowej Radzie 
Miasta 

 Wrzesień 

2021 

Opiekun samorządu 

Wychowawcy 

 

Opiekun Klubu 

 

 

 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

3  Kształtowanie więzi z 
ojczyzną, dbanie o 
kulturę języka,  
wprowadzenie w 
dziedzictwo kulrurowe 
Europy 

 Udział w akademiach , 
uroczystościach 
szkolnych i lokalnych, 
Wycieczki do muzeum, 
biblioteki itp. 

lekcje historii, godziny 
wychowawcze 

Dzień Patrona 

Dzień Papieski 

Ślubowanie klas I 

Upamiętnianie ważnych 
rocznic 

Rok szkolny 
2021/2022 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

4. 

 

Wzmocnienie 
identyfikacji z miejscem 
urodzenia i miejscem 
zamieszkania 

Spotkania z osobami 
zasłużonymi dla 
środowiska lokalnego, 

pogadanki, 

Odwiedzanie miejsc 
pamięci, 

Rok szkolny 
2021/2022 

Nauczyciele , 
Wychowawcy 

5 Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za 
srodowisko naturalne 

Realizacja tematyki 
godzin wychowawczych 

Akcje , projekty  
konkursy(GMO-jaki 
problem?, Czy 
Radomsku grozi 

Rok szkolny 
2021/2022 

Wychowawcy 

Nauczyciele 
przedmiotów 



wyludnienie, Podróże 
palcem po mapie, 
Biotechnologia w 
ochronie środowiska i 
medycynie , Polimery w 
gospodarstwie 
domowym, Formy 
ochrony przyrody, Kręgi 
kulturowe świata, 
Rzeźbiarze lądów,  
Konkurs  Ekologiczno- 
Turystycznej, Konkurs 
wiedzy biologicznej „Bio- 
Triatlon”, 

 

 

Harmonogram działań skierowanych do rodziców 

L.P. ZADANIE DZIAŁANIA TERMIN 
REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNY 

1. Psychoedukacja rodziców 
w zakresie problemów 
dzieci i młodzieży 
 

Udział rodziców w 
szkoleniach , 
spotkaniach z 
wychowawcami, 
rozmowach 
indywidualnych z 
pedagogiem 

 Zachecanie rodziów do 
udziału w webinariach, 
zapoznawanie rodziców 
z aktualna ofertą szkolen 

Ankieta diagnozująca 
wpływ nauki zdalnej na 
zdrowie psychiczne 
młodzieży 

Rok szkolny 
2021/2021 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Pedagog 

2 Pozyskiwanie rodziców 
jako partnerów do 
realizacji działań 
wychowawczych i 
profilaktycznych 

Praca nad ewaluacją 
programu 
wychowawczo-
profilaktycznego 

Udział w spotkaniach 
Rady rodziców 

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor 

 Wychowawcy 

 

Przewodniczący RR 

3  Wdrażanie rodziców do 
wspópracy w zakresie 
realizacji działań 
podejmowanych przez 
szkołę 

Spotkania i konsultacje z 
rodzicami 

Oferta  edukacyjna dla 
rodziców 

Materiały edukacyjne na 

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor 

ychowawcy 

 



stronie internetowej 
szkoły 

Harmonogram działań skierowanych do nauczycieli 

L.P. ZADANIE DZIAŁANIA TERMIN 
REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNY 

1. Rozwój zawodowy i  
doskonalenie kompetencji 
psychopedagogicznych 
nauczycieli, 

Rozmowy, wymiana 
informacji, praca w 
zespołach 
wychowawczych 

Superwizje 

Lekcje otwarte 

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor, 
Nauczyciele 

 

2. Motywowanie i wspieranie 
nauczycieli w rozwoju 
zawodowym. Integracja 
nauczycieli i doskonalenie 

Rozmowy, wymiana 
informacji, praca w 
zespołach 
wychowawczych 

Superwizje, spotkania 
ze specjalistami z 
poradni p-p 

Rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor, 
Nauczyciele 

 

3. 

 

Dbałość o kondycję 
psychiczna nauczycieli, 
udzielanie wsparcia 
nauczycielom bedacym w 
kryzysie, przeżywajacym 
trudności emocjonalne. 
Profilaktyka wypalenia 
zawodowego. 

Udział w 
konferencjach , 
szkoleniach, 
warsztatach. 

Ankieta diagnozyjaca 
poziom stresu 
ewentualnie 
wypalenia 
zawodowego. 

Rok szkolny 
2020/2021 

Dyrektor 

Nauczyciele 

4 Doskonalenie kompetencji 
cyfrowych nauczycieli w 
tym wykorzystanie 
narzędzi do nauki zdalnej 

 Udział w szkoleniach i 
webinarich, śledzenie 
najnowszej literatury 
w/w zakresie 

Rok szkolny 
2021/2022 

 Dyrektor 
Nauczyciele 

 

VIII. Kalendarz uroczystości szkolnych 



KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 
na rok szkolny 2021/22 

 

DATA WYDARZENIE 
ODPOWIEDZIALNI 
ZA ORGANIZACJĘ 

01.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrektor Szkoły 
Samorząd Uczniowski 
III LMZ ( M. Choróbska) 

wrzesień Wybór samorządów 
klasowych 
oraz Samorząd Uczniowskiego 

Samorząd Uczniowski 
( A. Bałut ) 

październik 
 

Dzień Edukacji Narodowej 
( uroczysta akademia ) 

Samorząd Uczniowski 
II LZ ( R. Koniarska ) 

III TMSg ( A. Owczarek ) 

III TMSp ( B. Dudek) 

listopad Ślubowanie klas pierwszych 
Zapoznanie uczniów z historią 
szkoły, złożenie ślubowania 

Samorząd Uczniowski 
I LM ( A. Skiba ) 

I TBG ( A. Roksela ) 

listopad 
 

Święto Niepodległości 
( uroczysta akademia ) 

 III LMg ( P. Grotowska ) 

        III LZg ( A. Dziegieć )  II 
TBG ( A. Krupińska ) 

III TMSp ( P. Dudek ) 

grudzień Spotkania wigilijne w klasach Wychowawcy 
30.04.2022 Święto Konstytucji 3 Maja Wychowawcy 

 Samorząd Uczniowski 
Biblioteka 
Świetlica 

kwiecień Drzwi Otwarte Szkoły Zespół Promocji Szkoły 

kwiecień 
 

Uroczystość ukończenia szkoły 
(klasy maturalne) 

I LZ ( R. Koniarski ) 

I TBG ( H. Dróżdż ) 

Samorząd Uczniowski 
czerwiec 
 

Święto szkoły – dzień sportu Nauczyciele wf 
Samorząd Uczniowski 

czerwiec 
 
 

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 
( Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego ) 

II TMS ( M. Świderska ) 

III TGB ( J. Kruk ) 

Samorząd uczniowski 

 
 Monitoring i ewaluacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Ewaluacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego dokonuje Zespół ds. ewaluacji 
programu wychowawczo- pofilaktyczngo powołany przez dyrektora szkoły. 



Stopień realizacji programu monitorowany jest na bieżąco, polega na systematycznym 
gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, uwag i wniosków dotyczących ich realizacji 
i modyfikacji.  Ewaluacji dokonuje się raz w roku, na zakończenie roku szkolnego. 

 Celem ewaluacji jest: 

 zbadanie stopnia i zakresu realizacji programu, 

 ocena uzyskanych efektów 

Narzędziami wykorzystywanymi w ewaluacji są: 

• analiza uwag i wniosków z monitoringu programu, 

• analiza dokumentacji, 

• obserwacja zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

• badania sondażowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

• rozmowy i wywiady z rodzicami, pracownikami szkoły, 

• wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

• analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego 

 Wyniki ewaluacji zostają opracowane w formie raportu, z którym zostaje zapoznana Rada 
pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski . 

 

 Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  nr 1 w Radomsku  dnia 
28.09.2021 roku 
 
 
Opracowała : Agnieszka Kułak 


