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Program Wychowawczo- Profilaktyczny  

Branżowej Szkoły I stopnia im. Noblistów Polskich 

w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku 

na rok szkolny 2020/2021 

 

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, 

 jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.” 

Paulo Coelho 
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Program wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji 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 2018 r. poz. 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
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I.  Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów i występujących zagrożeń  

 

Diagnoza potrzeb przeprowadzona została w oparciu o:  

 informacje z instytucji współpracujących ze szkołą, ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,  

 rozmowy i obserwacje uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

 rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi podczas kontaktów indywidualnych i zebrań rodziców/opiekunów prawnych,  

 rozpoznawane potrzeby wychowawcze i opiekuńcze uczniów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 

 dokumentację szkolną (MobiDziennik, dziennik wychowawcy klasowego, dokumentację udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej),  

 informacje pozyskane od uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

 badanie ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia wyznaczono następujące czynniki ryzyka:  

 

1. Zagrożenie przemocą fizyczną i psychiczną w środowisku szkolnym.  

2. Zagrożenie uczniów uzależnieniem od narkotyków, alkoholu oraz papierosów, podatność na wpływy. 

3. Niski poziom wiedzy nauczycieli na temat symptomów świadczących o zażyciu narkotyków przez ucznia oraz skali zjawiska stosowania 

substancji psychoaktywnych w szkole. 
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4. Przyzwalające postawy rodziców wobec realizacji obowiązku nauki. 

5. Niska świadomość wpływu frekwencji na wyniki w nauce, obojętny i lekceważący stosunek uczniów do nauki i obowiązków szkolnych. 

6. Zagrożenie cyberprzemocą z uwzględnieniem sytuacji czasowego odizolowania uczniów z grupy rówieśniczych ze względu na COVID 19, 

bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych. 

7. Niski poziom wiedzy na temat zasad reagowania na zjawiska przemocy w sieci. 

8. Brak czytelnych granic norm w domu rodzinnym, niskie kompetencje rodziców w postepowaniu z młodzieżą. 

9. Trudności uczniów w czasie nauki zdalnej (brak kontaktu z rówieśnikami, brak kontaktu z nauczycielem, który na bieżąco wyjaśnia potrzebne 

informacje). 

10. Brak wiedzy nauczycieli na temat kondycji psychofizycznej uczniów. 

11. Niska samoocena w przypadku niewielkiej ilości badanych uczniów. 

 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia wyznaczono następujące czynniki chroniące:  

1. Pozytywny klimat szkoły, ogólne poczucie bezpieczeństwa. 

2. Zdecydowany brak akceptacji dla przemocy przez szkołę, natychmiastowe reakcje na przejawy agresji w szkole. 

3. Pozytywne relacje z rodzicami, wsparcie w sytuacjach trudnych. 

4. Dobra kondycja psychiczna uczniów. 

5. Kontrola rodzicielska spędzania czasu wolnego. 

6. Wysoki poziom wiedzy na temat zjawiska cyberprzemocy, brak stosowania i doświadczania przemocy za pośrednictwem Internetu. 

7. Wiedza na temat ochrony prywatności w Internecie. 

 

Zalecenia i wskazówki do działalności wychowawczej:  

1. Motywować uczniów do właściwych zachowań np. poprzez udzielenie pochwały na forum klasy, szkoły, czy w obecności rodziców 

2. Wzmocnić kontrole miejsc niebezpiecznych w szkole i terenu przyszkolnego. 

3. Szybkie reagowanie na wszelkie przejawy krzywdy, przemocy i agresji słownej. 

4. Przestrzegać procedur dotyczących usprawiedliwiania opuszczonych godzin lekcyjnych. 
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5. Zmotywować rodziców do systematycznej kontroli nieobecności uczniów w Mobidzienniku. 

Zalecenia i wskazówki do działalności edukacyjnej: 

1. Systematycznie uzupełniać wiedzę z zakresu stosowania używek, sposobów zapobiegania, skutków ich zażywania. 

2. Wsparcie kompetencji rodzicielskich, w procesie wychowywania ich dzieci w umiejętności wyznaczania granic, respektowania norm i innych 

kompetencji rodzicielskich. 

3. Uzupełnić wiedzę nauczycieli na temat symptomów świadczących o zażyciu narkotyków przez ucznia oraz umiejętności zdobywania wiedzy 

na temat kondycji psychicznej uczniów. 

Zalecenia i wskazówki do działalności informacyjnej: 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z instytucjami/organizacjami świadczącymi pomoc i wsparcie.  

2. Przekazywanie rodzicom/uczniom/nauczycielom informacji z zakresu: profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa młodzieży w internecie; 

materiałów szkoleniowych, aktualności. 

Zalecenia i wskazówki do działalności profilaktycznej: 

1. Podjąć działania profilaktyczne dotyczące zapobiegania stosowania przemocy psychicznej i fizycznej 

2. Wzmocnić dyżury nauczycielskie 

3. Podjąć działania profilaktyczne dotyczące zapobiegania picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków wśród uczniów np. 

zorganizowanie spotkania ze specjalistami na temat mechanizmu uzależnienia oraz skutków sięgania po używki 

4. Uświadomić rodziców, że uczniowie piją alkohol w klubach/dyskotekach i w domu; eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi oraz są 

zagrożeni uzależnieniem od palenia papierosów.  

5. Zapoznać uczniów z osobami i instytucjami, które pomagają w pozbyciu się nałogów 

6. Podjąć działania profilaktyczne dotyczące zapobiegania nadmiernemu korzystaniu z internetu przez młodzież. 

7. Rozwijanie kompetencji miękkich jako sposobu na ochronę zdrowia psychicznego. 

 

II. Sylwetka absolwenta Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.  
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Rada Pedagogiczna ZSZ w Kurzętniku określiła absolwenta jako osobę:  

 pracującą nad własnym rozwojem duchowym, moralnym, intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym, budującą swój system wartości, 

rozwijającą swoje pasje i zainteresowania,  

 mającą szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju,  

 umiejącą rzetelnie wypełniać obowiązek dokształcania, mającą szacunek dla przełożonego ,innych ludzi, będącą zaradnym i odpowiedzialnym 

pracownikiem, potrafiącą współpracować w grupie 

 będącą aktywną i twórczą – potrafiącą zaprezentować i obronić własne zdanie, szanującą innych, mających odmienne poglądy,  

 potrafiącą i chcącą podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia, przestrzegającą przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, potrafiąca oszacować zagrożenia  

 znającą i szanującą historię, kulturę i tradycję regionu i kraju,  

 potrafiącą samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji,  

 będącą wrażliwą na otaczającą ją przyrodę i piękno natury, posiadającą właściwe nawyki dbałości o środowisko 

 będącą wrażliwą na krzywdę i cierpienia bliźnich, gotową nieść im pomoc na miarę swoich możliwości.  

 umiejącą nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji  

 

 

III. Cele Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 

Cel główny: 

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym. 
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Cele szczegółowe: 

SFERA INTELEKTUALNA 

1. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

2. Stworzenie warunków do optymalnego rozwoju uczniów z trudnościami w nauce. 

3. Rozwijanie kompetencji informatycznych- wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, bezpieczne i 

efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

SFERA FIZYCZNA 

1. Wykształcenie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 

2. Wykształcenie postawy prozdrowotnej, życia bez używek i substancji odurzających. 

SFERA SPOŁECZNA 

1. Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich. 

2. Wykształcenie postaw patriotycznych i budowanie szacunku dla kultury. 

3. Zintegrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej. 

4. Stworzenie warunków do rozwoju samorządności szkolnej. 

5. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. 
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6. Wykształcenie postaw pro-ekonomicznych. 

7. Wykształcenie postaw pro-ekologicznych. 

SFERA EMOCJONALNA 

1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

2. Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne  do współdziałania w zespole 

3. Wykształcenie postaw wrażliwości na innego człowieka 

SFERA DUCHOWA 

1. Wypracowanie hierarchii wartości i poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Wychowanie do wartości. 

 

 

UWAGI: W sytuacji nauki zdalnej,  hybrydowej bądź całkowitego zawieszenia zajęć odpowiednio 

dostosowanie działań Zgodnie z procedurami obowiązującego reżimu sanitarnego w szkole. 
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SFERA INTELEKTUALNA 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALN

E 

KIERUNEK 

ODDZIAŁYWAŃ- 

klasy 

1.Stworzenie 

warunków do 

rozwijania 

zainteresowań i 

uzdolnień uczniów 

 

 

 

 

 

Wspieranie kariery 

szkolnej każdego 

ucznia, stwarzanie  

możliwości 

wykazania zdolności 

i talentów oraz 

integrowania  

zespołów klasowych 

 

Przygotowanie do konkursów 

szkolnych, międzyszkolnych i 

regionalnych. 

Wg 

kalendarza 

Nauczyciele 

przedmiotów. 

 

I,II,III 

Rozbudzanie zainteresowań poprzez 

udział w kołach tematycznych (Szkolne 

Koło Fotograficzne, Centrum Nauki 

Kurzętnik, grupy teatralne, UKS, 

Szkolne Koło Wolontariatu. 

Cały rok Opiekunowie kół 

zainteresowań 

I,II,III 

Stosowanie różnorodnych form 

pomocy, indywidualizacja. 

Cały rok Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagodzy 

I,II,III 

Motywowanie uczniów do regularnego 

uczenia się i uczęszczania na zajęcia. 

Cały rok Wychowawcy, 

pedagodzy 

I,II,III 

Różnicowanie zadań na lekcji                        

konsultacje/porady indywidualne dla 

uczniów uzdolnionych w danej 

dziedzinie wiedzy. 

Cały rok Nauczyciele 

przedmiotów 

I,II,III 

Angażowanie uczniów w sprawy szkoły 

poprzez ich udział w przedsięwzięciach 

Cały rok Wychowawcy, 

samorząd szkolny 

I,II,III 
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szkolnych,  

Wyjścia i wyjazdy do kin, teatrów, 

muzeów i na wystawy okolicznościowe. 

Cały rok Wychowawcy I,II,III 

Wewnątrzszkolne  

mierzenie osiągnięć 

działań uczniów 

 

 

 

 

Semestralne zestawienie wyników 

edukacyjnych oraz frekwencji uczniów. 

Styczeń/czer

wiec  

Wychowawcy klas I,II,III 

Udział uczniów w próbnych 

egzaminach potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie. 

Kwiecień Kierownik kształcenia 

praktycznego 

III 

Testy diagnozujące poziom wiedzy   i 

umiejętności w klasach pierwszych. 

Wrzesień  Nauczyciele 

przedmiotów 

I 

Analiza wyników egzaminu 

zawodowego na podstawie danych 

zewnętrznych. 

Wrzesień Kierownik kształcenia 

praktycznego 

III 

Diagnoza poziomu ukształtowanej 

wiedzy w wyniku czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

Wrzesień Nauczyciele I II III 

2.Stworzenie 

warunków do 

optymalnego 

rozwoju uczniów z 

trudnościami w 

nauce 

 Organizowanie 

Pomocy 

Psychologiczno- 

Pedagogicznej                

dla uczniów 

Nadzór nad realizacją przepisów 

Regulaminu Udzielania Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej uczniom 

ZSZ w Kurzętniku. 

Cały rok 

Dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny  

 

I,II,III 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

dla uczniów potrzebujących wsparcia w 

procesie dydaktycznym. 

Cały rok 

Samorząd Szkolny 

Wychowawcy 

Uczniowie 

 

I,II,III 

Zajęcia rewalidacyjne  dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

Cały rok oligofrenopedagodzy 

I,II,III 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla 

uczniów posiadających opinię Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej. 

Cały rok Specjaliści  

I,II,III 
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Zajęcia rozwijające kompetencje 

społeczno-emocjonalne. 
Cały rok Socjoterapeuci  

I,II,III 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 

uczniów z niepowodzeniami szkolnymi  
Cały rok 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawca 

I,II,III 

3.Rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych- 

ochrona przed 

wpływem świata 

wirtualnego i 

mediów 

Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeń związanych 

z korzystaniem z 

Internetu 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie  wiedzy na temat 

symptomów uzależnienia od Internetu 

pogadanki,  zajęcia warsztatowe, 

rozmowy z uczniami, rozmowy z 

rodzicami. 

 

 

Cały rok 
pedagog 

Zaproszeni specjaliści  

I,II,III 

Zapoznanie rodziców z zasadami 

bezpiecznego korzystania, oraz                

z zagrożeniami związanymi                      

z korzystaniem z Sieci. 

 

 

Wrzesień  

 

Nauczyciel 

informatyki 

I,II,III 

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących  w Internecie 

Kształtowanie umiejętności ochrony 

danych osobowych. 

 

Cały rok Nauczyciele 

informatyki 

I,II,III 

Propagowanie wiedzy na temat 

zagrożenia cyberprzemocą z 

uwzględnieniem sytuacji czasowego 

odizolowania uczniów z grupy 

rówieśniczych ze względu na COVID 

19. 

 

Cały rok 

Nauczyciele 

informatyki 

Wychowawcy 

Pedagodzy 

I II III 

Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na 

odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

Cały rok 
Nauczyciel 

informatyki 

Wychowawcy 

Zaproszeni specjaliści 

I II III 
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SFERA FIZYCZNA 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN 

OSOBY 

ODPOWIEDZIA

LNE 

KIERUNEK 

ODDZIAŁYWAŃ- 

klasy 

 

 

 

1.Wykształcenie 

postaw dbałości  o 

bezpieczeństwo 

własne i innych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uświadamianie skutków zdrowotnych zachowań niebezpiecznych i ryzykownych 

Przedstawienie 

uczniom 

konsekwencji 

dotyczących 

zagrożenia zdrowia 

lub życia własnego 

bądź innych 

(zachowania 

agresywne, palenie 

papierosów, picie 

alkoholu, zażywanie 

substancji 

psychoaktywnych 

Zapoznanie z regulaminami 

obowiązującymi na terenie szkoły oraz 

procedurami i regulaminami 

funkcjonowania szkoły w okresie 

zagrożenia COVID 19. 

Wrzesień  Wychowawcy klas 

I,II,III 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych 
Cały rok Wychowawcy klas 

I,II,III 

Spotkania z pielęgniarką szkolną Cały rok Pielęgniarka  
I,II,III 

Spotkanie ze specjalistą z zakresu 

uzależnień na temat mechanizmu 

uzależnienia i skutków sięgania po 

używki dla rodziców i uczniów 

II semestr Pedagog szkolny 

I, II,III 

Zapoznanie z prawnymi aspektami 

zachowań agresywnych (spotkanie z 

Policją) 

       I semestr  Pedagog szkolny 

I 
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2. Wykształcenie 

postawy 

prozdrowotnej, 

Zajęcia w ramach profilaktyki 

wychowawczej na temat zjawiska 

przemocy rówieśniczej, właściwych 

sposobów reagowania na przemoc w 

szkole oraz cyberprzemocy.  

Cały rok Pedagog szkolny 

I ,II,III 

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: 

Metody i formy pracy z uczniem z 

dysfunkcjami.  

Praca z zespołem o zróżnicowanych 

potrzebach edukacyjnych. 

Dyscyplina w klasie. Zarządzanie 

zespołem klasowym. 

Jak rozpoznawać i przeciwdziałać 

depresji uczniów. 

 

Według 

potrzeb 
Dyrektor  

Nauczyciele 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

rozwojowych uczniów( czynników 

ryzyka i czynników chroniących) 

Wrzesień  Pedagog 

I,II,III 

Zapobieganie panice Próbna ewakuacja 
Październik/ 

marzec 
Wicedyrektor  

I,II,III 

 

Nabywanie 

umiejętności 

zachowanie się w 

sytuacjach zagrożenia 

Lekcje edukacji dla bezpieczeństwa,  

biologii 
Cały rok 

N-le edukacji dla 

bezpiecz. i biologii 

I,II,III 

Rejonowe Mistrzostwa I Pomocy Kwiecień  Nauczyciel biologii 
I,II,III 
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życia bez używek i 

substancji 

odurzających. 

życia i zdrowia Warmińsko- Mazurski Turniej 

Motoryzacyjny 
Kwiecień  

S. Zakrzewska                      

M. Szramowski 

I,II,III 

Spotkania uczniów z przedstawicielami 

Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa 

Medycznego 

Wg potrzeb 

 

pedagog 

 

 

 

 

 

I,II,III 

Omawianie sytuacji kontaktu z 

przedmiotami i substancjami 

niebezpiecznymi- 

pogadanki na godzinach 

wychowawczych 

Cały rok 

 

wychowawcy  

 

I,II,III 

Eksponowanie na 

widocznym miejscu 

telefonów 

alarmowych 

Oznakowanie szkoły w zakresie BHP Wrzesień  Dyrektor szkoły     

I,II,III 

Monitorowanie 

zachowań uczniów 
Dyżury nauczycieli podczas przerw Cały rok Wicedyrektor  

I,II,III 

Wyciąganie 

konsekwencji  za 

łamanie regulaminów 

obowiązujących   w 

szkole. 

Nadzór nad realizacją obowiązku 

szkolnego, kontakt z kuratorami 

sądowymi i społecznymi,  Policją i 

Sądem 

 

Cały rok 
Dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny 

I,II,III 

 

Pogadanki na godzinach  

wychowawczych dotyczące wpływu 

używek i substancji odurzających na 

życie i zdrowie młodego człowieka. 

 

Cały rok 
Wychowawcy klas, 

pedagog 

I,II,III 
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Wykonanie gazetek tematycznych   

 

Wg 

kalendarza 
Pedagog  

I,II,III 

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu 

Życia PCK 

Listopad/gru

dzień 

Nauczyciel biologii 

 

I,II,III 

Program profilaktyczny              ARS- 

czyli jak dbać o miłość 
Cały rok 

Pedagog, pielęgniarka, 

Wychowawcy klas 

 

Ia/ Ib BS 

Ukazywanie skutków kreowanego przez 

mass media  stereotypu piękna - 

anoreksja, bulimia 

Cały rok 
Pielęgniarka 

 

I,II,III 

 Zapoznanie                       

z zasadami higieny 

osobistej i zdrowego 

żywienia. 

Spotkanie z przedstawicielami PSSE Wg potrzeb  Pedagog  
I,II,III 

Wykonanie gazetki  – Zasady zdrowego 

żywienia 
Październik  D. Brozdowska 

I,II,III 

Organizacja Powiatowego Konkursu 

"Żywienie a zdrowie człowieka" 
Luty  D. Brozdowska 

I,II,III 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych Cały rok Wychowawcy klas 
I,II,III 

Porady i konsultacje z pielęgniarką na 

temat higieny osobistej 
Wg potrzeb Pielęgniarka  

I,II,III 

Profilaktyka chorób 

  

Zagrożenia współczesnego świata: 

AIDS,  choroby układu krążenia, 

otyłość, - pogadanki w klasach, 

indywidualne porady 

Cały rok wg 

potrzeb  

N-le biologii, 

pielęgniarka 

Nauczyciele WDŻ 

 

II BS 

Zajęcia edukacyjne nt. kleszczowego 

zapalenia opon mózgowych w ramach 

programu „Kleszcz mały czy duży nic 

dobrego nie wróży” 

II semestr  pielęgniarka 

III BS 
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Profilaktyka raka szyjki macicy w 

ramach realizacji programu WYBIERZ 

ŻYCIE –PIERWSZY KROK  

II semestr Pielęgniarka,  

III BS 

Przekazanie wiedzy o mechanizmach i 

następstwach wczesnej aktywności 

seksualnej 

Wg potrzeb 

N-le WDŻ, 

wychowawcy 

Pielęgniarka 

I,II,III 

Higiena jamy ustnej. Cały rok Pielęgniarka 

I II III 

Profilaktyka zdrowotna -promocja 

zdrowia-działania przeciwdziałające 

COVID- 19.  

Na bieżąco 

Wszyscy nauczyciele 

Pracownicy 

administracji i obsługi 

Uczniowie 

Pielęgniarki szkolne 

 

I, II, III 

 
Objęcie opieką pielęgniarską uczniów z 

dysfunkcjami zdrowotnymi 
Cały rok pielęgniarka 

I,II,III 

Dbanie o właściwy 

rozwój fizyczny i 

kondycję ucznia 

Organizowanie szkolnych imprez 

sportowych 

Wg 

kalendarza 
Nauczyciele WF 

I,II,III 

Promowanie aktywnych form spędzania 

czasu wolnego 
Cały rok Nauczyciele WF 

I,II,III 

Udział w powiatowych i wojewódzkich 

zawodach sport. 

wg 

kalendarza 
Nauczyciele WF 

I,II,III 

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych 
Cały rok Nauczyciele WF 

I,II,III 
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SFERA SPOŁECZNA 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

KIERUNEK 

ODDZIAŁYWAŃ- 

klasy 

1.Przygotowanie do 

podejmowania i 

pełnienia ról 

społecznych i 

obywatelskich 

Kreowanie 

pożądanych 

postaw i norm 

społecznych  

wobec 

obowiązków. 

Zapoznanie uczniów z 

dokumentacją szkolną, ich 

prawami i obowiązkami 

szkolnymi i społecznymi. 

Wrzesień  Wychowawcy klas 

I,II,III 

Monitorowanie realizacji 

obowiązku szkolnego, 

eliminowanie 

nieusprawiedliwionej absencji 

Cały rok 
Wychowawcy, 

Pedagodzy 

I,II,III 

Kształtowanie pożądanych 

postaw wobec obowiązków  

szkolnych poprzez przestrzeganie 

procedur zawartych  

w Statucie Szkoły 

Cały rok 

Wszyscy nauczyciele 

Pracownicy 

Administracji i Obsługi 

Uczniowie 

I,II,III 

Zawieranie kontraktów z 

uczniami nadmiernie 

opuszczającymi zajęcia szkolne 

Wg potrzeb 
Wychowawcy, 

pedagodzy, rodzice 

I,II,III 

2.Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych i 

obywatelskich, 

budowanie 

szacunku dla 

kultury 

Poszanowanie 

symboli 

narodowych 

Zwracanie uwagi na 

poszanowanie symboli 

narodowych: barw narodowych, 

godła, hymnu, miejsc pamięci 

narodowej, cmentarzy i miejsc 

kultu. 

Cały rok 

Wszyscy nauczyciele 

Pracownicy 

Administracji i Obsługi 

Uczniowie 

 

I,II,III 

Organizowanie i Organizowanie uroczystości Wg kalendarza N-le historii i języka I,II,III 
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udział w 

uroczystościach 

poświęconych 

upamiętnieniu 

ważnych wydarzeń 

historycznych. 

poświęconych ważnym 

wydarzeniom historycznym i 

uroczystości patriotycznych. 

Ceremoniał Szkoły. 

polskiego, Samorząd 

Uczniowski 

Udział Sztandaru Szkoły w 

uroczystościach patriotycznych  i 

państwowych. 

Wg kalendarza 

N-le historii 

Opiekun SU 

Uczniowie 

I,II,III 

Współpraca z 

instytucjami 

kultury 

Udział w życiu kulturalnym 

środowiska (odwiedzanie 

muzeów, galerii, teatrów, kin, 

wystaw itp.) 

Wg potrzeb Wychowawcy klas 

I,II,III 

 

Organizowanie 

obchodów 

związanych z 

obrzędowością 

szkolną- udział w 

uroczystościach 

szkolnych i 

środowiskowych 

Uroczystości środowiskowe i 

szkolne m.in. rozpoczęcie i 

zakończenie roku szkolnego, 

ślubowanie klas pierwszych, 

popularyzacja postaci patronów 

szkoły, akademia z okazji DEN, 

Święto Odzyskania 

Niepodległości, wigilie klasowe,  

Wg kalendarza 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele języka 

polskiego, pedagodzy, 

dyrekcja, SU 

I,II,III 

Organizacja wystaw „Zielono 

mi”, „Smaki wakacji” i udział 

jarmarkach organizowanych 

przez powiat.  

Wg kalendarza 

 

Wychowawcy, 

dyrekcja, samorząd 

szkolny 

I,II,III 

3.Zintegrowanie 

zespołów klasowych 

i całej                  

społeczności 

szkolnej 

Kształtowanie 

postawy 

aktywnego 

uczestnictwa w 

życiu szkoły oraz 

społeczności 

lokalnej 

Zapoznanie z najważniejszą 

dokumentacją szkolną 

( Statut, WZO, regulaminy, 

prawa i obowiązki ucznia, zasady 

BHP ) 

Wrzesień Wychowawcy klas 

I 

Zajęcia integracyjno- adaptacyjne 

w klasach  
Wrzesień/październik  Pedagodzy 

I  

Zapoznanie z rolą pedagoga 

szkolnego oraz kierownika do 
Wrzesień Pedagodzy 

I 
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spraw kształcenia zawodowego 

4.Stworzenie 

warunków do 

rozwoju 

samorządności 

szkolnej 

 

Wykształcenie 

samorządności i 

demokracji 

Wybory do samorządu klasowego 
Wrzesień Wychowawcy klas 

I,II,III 

Działalność Samorządu 

Uczniowskiego, organizacja 

uroczystości,  

Cały rok 
Opiekun Samorządu 

Szkolnego  

I,II,III 

Współpraca z 

rodzicami 

Aktywny udział rodziców nad 

tworzeniem podstawowych 

dokumentów regulujących 

funkcjonowanie szkoły 

Wrzesień  

 

 

Wychowawcy klas 

I,II,III 

Kształcenia kompetencji 

rodzicielskich w ramach zebrań  

( prelekcje, spotkania ze 

specjalistami, porady i 

konsultacje dla rodziców z 

pedagogami )- szczególnie z 

uwzględnieniem tematyki 

związanej z profilaktyką 

uzależnień, bezpieczeństwem 

młodzieży w internecie. 

 

Cały rok 
Wychowawcy, 

pedagodzy 

I II III 

  

Podnoszenie kompetencji 

rodzicielskich w ramach spotkań 

z rodzicami 

( prelekcje, spotkania ze 

specjalistami, porady i 

konsultacje dla rodziców z 

pedagogami )- szczególnie z 

uwzględnieniem tematyki 

mechanizmu uzależnienia oraz 

skutków sięgania po używki 

II semestr 
Wychowawcy, 

pedagodzy 

II  
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5.Przygotowanie 

uczniów do wyboru 

zawodu i drogi 

dalszego kształcenia  

Realizacja zadań z 

zakresu doradztwa 

edukacyjno-

zawodowego 

Diagnoza środowiska szkolnego  

pod  kątem potrzeb edukacyjno-

zawodowych. 

Wrzesień  Doradca zawodowy 

I 

Spotkania z  przedstawicielami  

Powiatowego Urzędu Pracy, 

OHP, PCRE, instytucjami 

edukacyjnymi,  

pracodawcami (skierowane do  

uczniów i ich rodziców). 

Kwiecień/ maj  
Doradca zawodowy, 

wychowawcy 

III 

Przygotowanie młodzieży do 

trafnego wyboru drogi dalszego 

kształcenia. 

Cały rok Doradca zawodowy I,II,III 

Przygotowanie ucznia do roli  

wykwalifikowanego pracownika. 

Cały rok 

 

Doradca zawodowy, n-

le przedmiotów 

zawodowych, 

wychowawcy  

I,II,III 

Wycieczki zawodoznawcze: 

Wystawy, targi, dni 

zawodoznawcze, konkursy, 

turnieje, wycieczki 

zawodoznawcze 

Wg potrzeb  
Doradca 

zawodowy/nauczyciele 

I II III 

Szkolenie dla rodziców z zakresu 

efektywnego uczenia się. 
Wrzesień/październik Doradca zawodowy 

Rodzice klas I 

Porady indywidualne dla uczniów 

i rodziców. 
Wg potrzeb  Doradca zawodowy 

I,II,III 

Gromadzenie, aktualizowanie i 

udostępnianie informacji 

edukacyjno- zawodowych, w tym 

opracowanie dla rodziców 

materiału ze źródłami informacji 

o ścieżkach kształcenia i 

zawodach (wykaz linków) i 

Cały rok Doradcza zawodowy 

Rodzice/uczniowie 
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zamieszczenie ich na szkolnej 

witrynie internetowej 

 

Zajęcia   w   zakresie  planowania  

kształcenia i kariery zawodowej.  
Cały rok 

Doradca 

zawodowy/pedagodzy 

szkolni 

 

I,II,III 

6. Wykształcenie 

postaw pro -

ekonomicznych 

Zwiększenie 

wiedzy i 

umiejętności 

uczniów 

związanych z 

zagadnieniami 

dotyczącymi 

ekonomii, 

finansów i 

przedsiębiorczości. 

Zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych dotyczące 

przygotowania uczniów do 

wejścia na rynek pracy, 

gospodarowania na rynek pracy, 

bezpiecznego korzystania z 

bankowości (organizacja spotkań 

z przedstawicielami banków, 

testy podstaw wiedzy 

ekonomicznej) 

 

Współpraca pomiędzy 

pracodawcami a szkołą. 

Cały rok 

-Wychowawcy 

-Nauczyciele 

przedmiotów 

ekonomicznych 

-Pracodawcy 

-Zaproszeni specjaliści 

-Doradca zawodowy 

I II III 

7.Wykształcenia 

postaw pro- 

ekologicznych 

Podnoszenie 

poziomu 

świadomości 

ekologicznej i 

kształtowanie 

postaw 

ekologicznych. 

Udział młodzieży w kampaniach, 

konkursach, quizach, projektach, 

lekcjach otwartych. 

Cały rok 

Nauczyciele: 

- geografii  

-chemii 

-fizyki 

-biologii 

-podstaw 

przedsiębiorczości 
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Rozwijanie 

kompetencji 

proekologicznych 

uczniów. 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych dotyczących 

ochrony środowiska, zmian 

klimatu, oszczędzania energii, 

wody, surowców, segregowania i 

wtórnego wykorzystywania 

odpadów 

 Wychowawcy 

 

Kształcenie 

właściwych 

nawyków dbałości 

o środowisko. 

Segregacja śmieci na terenie 

szkoły 
Cały rok 

Uczniowie, 

nauczyciele 

Pracownicy szkoły 

 

 

 

SFERA EMOCJONALNA 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN 

OSOBY 

ODPOWIED

ZIALNE 

KIERUNEK 

ODDZIAŁYWAŃ- 

klasy 

1.Rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych 

Rozbudzanie 

zainteresowań 

czytelniczych 

Prowadzenie lekcji bibliotecznych  

- promowanie czytelnictwa, 

- uczenie poszanowania książek 

- rozmowy o książkach i ciekawych   

  artykułach 

-projekcje filmów dokumentalnych i 

fabularnych. 

Informowanie uczniów o stronach 

poświęconych literaturze oraz 

nowoczesnych formach książki. 

Cały rok 
Nauczyciele 

bibliotekarze 

I,II,III 
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Włączanie się w  akcję Narodowego 

Czytania 
Wrzesień Nauczyciele  

I,II,III 

2.Wyposażenie 

ucznia w 

umiejętności 

niezbędne  do 

współdziałania w 

zespole 

Budowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

drugiego człowieka 

podczas pracy w 

zespole.  

Podział zadań podczas zajęć 

praktycznych, współdziałanie w 

grupie, odpowiedzialność za 

drugiego człowieka podczas 

wykonywania powierzonej pracy. 

Cały rok 

N-le 

praktycznej 

nauki zawodu 

 

I,II,III 

Wpajanie zasad 

zdrowej rywalizacji 

Przestrzeganie zasad fair-play 

podczas zajęć wychowania 

fizycznego. 

Cały rok 

 

N-le W-F 

 

I,II,III 

3.Wykształcenie 

postaw 

wrażliwości na 

innego człowieka 

Kształtowanie 

postawy solidarności i 

społecznego 

zaangażowania. 

 

  

Propagowanie Honorowego 

Krwiodawstwa Organizowanie 

punktu poboru krwi w ZSZ w 

Kurzętniku, propagowanie akcji w 

ramach działalności Klubu HDK 

Wrzesień, grudzień, 

marzec, czerwiec 

 

Opiekun klubu 

HDK 

I,II,III 

Prowadzenie Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 
Wg potrzeb  

 

Opiekunowie 

SKW 

I,II,III 

Organizowanie festynów 

charytatywnych, pomoc 

potrzebującym  

Wg potrzeb SKW, SU 

I,II,III 

udział w akcjach charytatywnych 

(WOŚP, Góra Grosza, zbiórka 

żywności, „szlachetna paczka”) 

 

Wg potrzeb SKW,SU 

I,II,III 

 

SFERA DUCHOWA 

CEL ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY KIERUNEK 
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SZCZEGÓŁOWY ODPOWIEDZIALNE ODDZIAŁYWAŃ- 

klasy 

1.Wypracowanie 

hierarchii 

wartości i 

poczucia 

odpowiedzialności 

za siebie i innych. 

Wychowanie do 

wartości. 

Rozwijanie 

poczucia własnej 

wartości                     

i tolerancji wobec 

innych 

Rozmowy na temat wartości                     

i wyborów w oparciu o fakty z 

życia uczniów, lektury i filmy. 

Poszukiwanie autorytetów i 

określenie kryteriów, które 

powinien pełnić autorytet 

Cały rok 

Katecheci, pedagodzy, 

nauczyciele języka 

polskiego 

 

I,II,III 

Zachęcanie młodzieży do pracy 

nad sobą w własnym rozwojem   

duchowym  

Cały rok 

Wychowawcy, 

pedagodzy, 

nauczyciele 

I,II,III 

Ćwiczenie wytrwałości, 

systematyczności i  

punktualności 

Cały rok 
wszyscy pracownicy 

szkoły 

I,II,III 

Systematyczne rozliczanie                      

z powierzonych zadań 

 

Cały rok 
Nauczyciele 

przedmiotu 

I,II,III 

Wdrażanie do samooceny i 

samowychowania przez 

ćwiczenie umiejętności 

wyciągania wniosków  z 

popełnionych błędów i 

podejmowania naprawy 

wyrządzonego zła wynikające z 

własnej refleksji uczniów 

Cały rok pedagodzy 

I,II,III 

Poznawanie własnej 

sfery uczuciowej, 

uczenie się 

umiejętności 

okazywania uczuć             

i kierowania 

emocjami 

Uczenie rozpoznawania i 

nazywania swoich własnych 

uczuć  

Cały rok 

Wychowawcy klas, 

pedagodzy 

 

I,II,III 

Organizacja spotkania z 

psychologiem dla uczniów na 

temat budowania właściwych 

relacji z dorosłymi /zajęć w 

Cały rok 

Zaproszeni specjaliści 

Wychowawcy 

Pedagodzy 

 

II BS/sp 
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ramach godzin wychowawczych 

na temat ochrony zdrowia 

psychicznego. 

Rozmowy profilaktyczne- 

indywidualne problemy osobiste,  

konflikty rówieśnicze 

Cały rok wg 

potrzeb  

Pedagodzy, 

wychowawcy, n-le 

I,II,III 

Organizowanie zajęć 

psychoedukacyjnych 

dotyczących empatii, 

asertywności, radzenia sobie ze 

stresem (trening umiejętności 

społecznych). 

Cały rok 
pedagodzy 

 

I,II,III 

 Kierowanie rozwojem 

emocjonalnym uczniów poprzez 

rozwijanie inteligencji 

emocjonalnej, stosowanie 

technik relaksacyjnych. 

Cały rok 
pedagodzy 

 

I,II,III 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

rodzicielskich 

Lekcje Wychowania do życia               

w rodzinie 
Cały rok 

Nauczyciele 

przedmiotu 

I,II,III 

Rozmowy z uczennicami 

spodziewającymi się dziecka 
Wg potrzeb  

Pielęgniarka, pedagog, 

wychowawcy 

 

I,II,III 

Pogadanki na temat metod 

antykoncepcji oraz konsekwencji  

wczesnej aktywności seksualnej 

 

Wg potrzeb 
Pielęgniarka, 

wychowawcy 

I,II,III 

Spotkania z rodzicami uczniów 

sprawiających problemy 

wychowawcze 

Wg potrzeb 

 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

I,II,III 

Wzmacnianie 

znaczenia rodziny 

Udział w obchodach 

Warmińsko- Mazurskich Dni 
maj 

Pedagodzy 

Uczniowie 

I,II,III 
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Rodziny 

 

Monitoring i ewaluacja 

Monitoring programu wychowawczo- profilaktycznego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagogów 

szkolnych. 

Poddawany jest ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala 

na określenie potrzeb rozwojowych uczniów oraz wyznaczenie zaleceń i wskazówek do działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej. 

Spośród narzędzi monitorujących wykorzystywane będą: 

 obserwacja zachowania i aktywności uczniów, 

 dyskusje z uczniami na godzinach wychowawczych, 

 dyskusje z rodzicami na spotkaniach,  

 analiza prac uczniów,  

 analiza dokumentów szkolnych,  

 wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. 

Spośród narzędzi ewaluacyjnych wykorzystywane będą: 

 informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, 
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 sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, 

 informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami, 

 informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, 

 sprawozdania opiekunów kółek i przewodniczących zespołów samokształceniowych,  

 ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  

 


