
Program Wychowawczo- Profilaktyczny 

Branżowej Szkoły I stopnia im. Noblistów Polskich

w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

na rok szkolny 2022/2023

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,

 jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.”

Paulo Coelho
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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 ( marzec 2022r.), 

 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 2021/2022, 2022/2023

 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 ( wrzesień 2022r.)

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

1. Czynniki ryzyka związane ze szkołą:

- nadmierna ilość czasu spędzanego  przed komputerem w związku z e- szkołą

– dostępność substancji psychoaktywnych na terenie szkoły

– występowanie przemocy rówieśniczej

– brak nawyku dbania o czystość i porządek

– brak poszanowania przez uczniów norm zachowania w szkole jako miejsca publicznego
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– niski poziom zaufania do nauczyciela/ szkoły

2. Czynniki ryzyka związane z rówieśnikami:

- konflikty w klasach 

- występowanie cyberprzemocy, niska świadomość uczniów nt. tego zjawiska 

– zagrożenie uzależnieniem od komputera i Internetu

– negatywny wpływ grupy rówieśniczej 

– występowanie przemocy fizycznej

3. Czynniki ryzyka środowiskowe: 

- dostęp do używek

- eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi

– niska wrażliwość społeczna

– niski poziom zaufania do instytucjonalnych form pomocy

4. Czynniki ryzyka indywidualne: 

-niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości

- możliwa skłonność do zachowań depresyjnych

– słaba kondycja psychiczna, niska samoświadomość

– niski poziom wiedzy odnośnie zdrowych nawyków, prowadzenie niezdrowego trybu życia

– skłonność do picia alkoholu i palenia papierosów

5. Czynniki ryzyka rodzinne:

- niewystarczająca kontrola i obecność rodziców w życiu dzieci

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia wyznaczono następujące czynniki 
chroniące: 
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1. Czynniki chroniące związane ze szkołą:

– poprawna komunikacja pomiędzy nauczycielami a uczniami

– pozytywny klimat szkoły, dość wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa w szkole

– poczucie przynależności do grupy szkolnej

– pozytywne relacje koleżeńskie w szkole

2. Czynniki chroniące związane z rówieśnikami: 

– podtrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, silne więzi rówieśnicze i przyjacielskie

– poczucie bycia akceptowanym w grupie rówieśniczej 

– wysoki poziom zaufania do przyjaciół

– niewielki wskaźnik sprawców przemocy

3. Czynniki chroniące środowiskowe:

- wiedza nt. Szkodliwych skutków zażywania substancji uzależniających

– posiadanie wiedzy nt. Sposobów wspierania osób uzależnionych,

– postawa prospołeczna

– sytuacje wojny na  Ukrainie nie ma przełożenia na samopoczucie uczniów 
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4. Czynniki chroniące indywidualne: 

-duży poziom wiedzy na temat zagrożeń wynikających z posiadania nałogów

- chęć podejmowania aktywności fizycznej

- umiejętność zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych/ zagrażających

- podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie z trudnościami

- znajomość konstruktywnych metod radzenia z emocjami

5. Czynniki chroniące rodzinne:

- pozytywne relacje rodzinne, zaufanie

- oparcie w rodzeństwie

- wsparcie ze strony rodziców w sytuacjach problemowych

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. Reagować na wszelkie przejawy krzywdy, przemocy i agresji słownej i fizycznej.

4. Przestrzegać procedur dotyczących usprawiedliwiania opuszczonych godzin lekcyjnych.

5. Zmotywować rodziców do systematycznej kontroli nieobecności uczniów w Mobidzienniku.

6. Należy zwrócić uwagę na adaptacje uczniów przybyłych zza granicy
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7. Rozwijać relacje nauczyciel/uczeń, uczeń/nauczyciel, poprzez częsty kontakt i rozmowy. 

8. Należy często doceniać uczniów za włożony wysiłek w bieżącej pracy z uczniem. 

9. Należy zachęcać uczniów do udziału  w akcjach, konkursach, programach profilaktycznych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

10. Wychowanie młodzieży w duchu empatii, tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka poprzez kształtowanie postaw prospołecznych
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

11. Wspieranie uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne z dodatkowym wsparciem dla ich rodziców.

Zalecenia i wskazówki do działalności edukacyjnej:

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

2. Wspierać kompetencje rodzicielskie, w procesie wychowywania ich dzieci w umiejętności wyznaczania granic, respektowania norm i
innych kompetencji rodzicielskich, z zakresu profilaktyki uzależnień i kształtowania zachowań prozdrowotnych. 

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. Zapoznać uczniów i rodziców z instytucjami/organizacjami świadczącymi pomoc i wsparcie. 

2. Przekazać  rodzicom/uczniom/nauczycielom  informacje  z  zakresu:  profilaktyki  uzależnień,  bezpieczeństwa  młodzieży  w  internecie;
materiałów szkoleniowych, aktualności.

3. Dostarczać uczniom wiadomości na temat organizacji, serwisów internetowych, które udzielają pomocy w przypadku zetknięcia się z
cyberprzemocą. 

4. Upowszechniać informacje o możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy w zakresie uzależnień oraz w przypadku przemocy w sieci. 

5. Stworzyć bazę dydaktyczną z materiałami z zakresu profilaktyki uzależnień, z których mogliby korzystać nauczyciele.

Zalecenia i wskazówki do działalności profilaktycznej:

1. Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących zagrożeń związanych z:

• alkoholem
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• narkotykami

• paleniem papierosów

• stosowaniem jakichkolwiek substancji psychoaktywnych tj. leki, dopalacze

• korzystaniem z Internetu

• innymi zachowaniami ryzykownymi

• stosowaniem przemocy w różnych jej formach

2. W ramach profilaktyki podejmować tematykę związaną z zagrożeniami płynącymi z niewłaściwego i lekkomyślnego korzystania z sieci
oraz cyberprzemocą; kształtować postawę dystansu, rozwagi i ostrożności w kontaktach w cyberprzestrzeni. 

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

4. Należy uświadamiać rodziców na temat limitowania czasu spędzonego przed komputerem przez ich dzieci.

       5. Organizować spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę.

II. Sylwetka absolwenta Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku. 

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 
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 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.

Cele szczegółowe:

SFERA INTELEKTUALNA

1. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

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

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

4.Wspieranie zdrowia psychicznego uczniów

SFERA FIZYCZNA

1. Wykształcenie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

2.  Realizowanie  wśród  uczniów  oraz  ich  rodziców/  opiekunów  prawnych  programów  profilaktycznych  i  promocji  zdrowia  psychicznego
dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych przez Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
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SFERA SPOŁECZNA

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

2. Wykształcenie postaw patriotycznych i budowanie szacunku dla kultury,  kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania
społecznego

3. Zintegrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej- relacje, kształtowanie postaw społecznych, stworzenie warunków do 
rozwoju samorządności szkolnej

4. Stworzenie warunków do rozwoju samorządności szkolnej.

5. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.

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.Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. 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 
ODPOWIEDZIALNE

KIERUNEK 
ODDZIAŁY
WAŃ- 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 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

Rozszerzenie oferty zajęć sportowych 
(umożliwienie uczestnictwa w zajęciach
tanecznych).

Cały rok Nauczyciel WF 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. 
Pogadanki na godzinach 
wychowawczych na temat: Motywacja 
do nauki, skąd ją wziąć, skuteczne 

Cały rok Wychowawcy, pedagodzy I,II,III
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sposoby budowania chęci do wysiłku 
umysłowego.
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 
szkolnych,

Cały rok Wychowawcy, samorząd 
szkolny

I,II,III

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, uczniów 
przybyłych z 
zagranicy

 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

Praca nauczycieli w Zespołach ds. 
Udzielania Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz w Zespołach 
Wspierających dana klasę. 

-co najmniej 
2 razy w 
roku 
szkolnym

Dyrektor szkoły, pedagodzy 
szkolni, nauczyciele

I, II, III
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-co najmniej 
1 raz na 3 
miesiące

Organizowanie pomocy koleżeńskiej 
dla uczniów potrzebujących wsparcia w
procesie dydaktycznym. Zajęcia 
dodatkowe z Języka polskiego. 

Cały rok

Samorząd Szkolny
Wychowawcy
Uczniowie/ Nauczyciele 
Języka polskiego

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

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

Konsultacje dla uczniów z 
poszczególnych przedmiotów. 

W przypadku
zdalnego/hyb

rydowego
nauczania

Nauczyciele przedmiotów, 
wychowawca

I,II,III

Działalność pedagoga specjalnego
Cały rok
szkolny

Nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy, dyrekcja

Uczniowie 
objęci pomocą 
PP
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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. Organizacja spotkań dla 
uczniów na temat: „STOP 
cyberprzemocy”, „W sieci”  we 
współpracy z PCRE w Nowym Mieście 
Lubawskim.

Cały rok

pedagog
Zaproszeni specjaliści 

I,II,III

Zapoznanie rodziców z zasadami 
bezpiecznego korzystania, oraz              
z zagrożeniami związanymi                    
z korzystaniem z Sieci.

Listopad
Nauczyciel informatyki

I,II,III

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących  w Internecie, 
konieczność limitowania czasu 
spędzanego przed komputerem przez 
uczniów.
Kształtowanie umiejętności ochrony 
danych osobowych. Kształtowanie 
postaw dystansu, rozwagi i ostrożności 
w kontaktach w cyberprzestrzeni.

Cały rok

Nauczyciele 
informatyki/pielęgniarki 
szkolne/rodzice

I,II,III

Wykorzystanie w procesach 
edukacyjnych narzędzi i zasobów 
cyfrowych .  Bezpieczne i efektywne 
korzystanie z technologii cyfrowych.

Cały rok
Nauczyciel informatyki
Wychowawcy

I II III

4.Wspieranie 
zdrowia 
psychicznego 
uczniów

Prowadzenie działań 
na rzecz 
upowszechniania 
wiedzy na temat 
zdrowia 
psychicznego 

Prowadzenie działań informacyjnych i 
edukacyjnych (pogadanki, zajęcia 
warsztatowe)

Cały rok

Wychowawcy/nauczyciele 
WDŻ/pedagodzy

I, II, III
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i jego uwarunkowań, 
kształtowanie 
przekonań, postaw, 
zachowań i stylu 
życia wspierającego 
zdrowie psychiczne, 
rozwijanie 
umiejętności 
radzenia sobie 
w sytuacjach 
zagrażających 
zdrowiu 
psychicznemu, 
przeciwdziałanie 
seksualizacji dzieci i 
młodzieży.

Rozwijanie
potencjałów
i  koncentrowanie  się
na mocnych stronach
dzieci   
i młodzieży.

Wzmacnianie potencjału zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży przez 
wsparcie pozytywnego 
i harmonijnego rozwoju, kształtowanie 
osobowości, umiejętności osobistych 
i społecznych, udzielanie wsparcia w 
rozwiązywaniu problemów i kryzysów 
rozwojowych, podnoszenie odporności 
psychicznej 
i poprawę funkcjonowania 
emocjonalnego. 
Zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym

Cały rok
Wychowawcy/specjaliści/pe
dagodzy szkolni/konsultant 
kryzysowy

I, II, III
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SFERA FIZYCZNA

CEL 
SZCZEGÓŁOW
Y

ZADANIA
FORMA 
REALIZACJI

TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
KIERUNEK 
ODDZIAŁYWAŃ-
klasy

1.Wykształcenie 
postaw dbałości  o
bezpieczeństwo 
własne i innych

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/w
przypadku

wystąpienia
zagrożenia

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

Spotkania  ze 
specjalistami dla 
uczniów i rodziców

Cały rok Pedagog szkolny

I, II
Program profilaktyczny 
ARS- czyli jak dbać o 
miłość

Cały rok
Pedagog, pielęgniarka, 
Wychowawcy klas

1a BS
1e BS

Zapoznanie z prawnymi
aspektami zachowań 
agresywnych (spotkanie

I semestr Pedagog szkolny I
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z Policją)
Zajęcia w ramach 
profilaktyki 
wychowawczej na temat
zjawiska przemocy 
rówieśniczej, sytuacji 
konfliktowych, 
właściwych sposobów 
reagowania na przemoc 
w szkole oraz 
cyberprzemocy. 

Cały rok Pedagog szkolny

I ,II,III

Szkoleniowe Rady 
Pedagogiczne. Według potrzeb Dyrektor 

Nauczyciele
Pedagog specjalny

Przeprowadzenie 
diagnozy potrzeb 
rozwojowych uczniów 
(czynników ryzyka i 
czynników chroniących)

Wrzesień 2022r. 
Marzec 2023r. 

Pedagog

I,II,III

Szczegółowe 
omówienie 
obowiązujących w 
szkole procedur 
bezpieczeństwa

Wrzesień 2022r.
Wychowawcy klas

I,II,III

Przekazanie rodzicom 
drogą elektroniczną lub 
na zebraniach 
aktualnych 
komunikatów GIS, 
MEiN                   z 
wytycznymi 

Zgodnie z 
potrzebami 

Dyrektor I,II,III
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dotyczącymi 
postępowań w sytuacji 
zagrożenia pandemią
Ograniczenie dostępu 
osobom z zewnątrz na 
teren budynku 
szkolnego

codziennie Dyrektor, pracownicy obsługi

I,II,III

Wyposażenie sal 
lekcyjnych, szatni przy 
salach gimnastycznych, 
pomieszczeń 
wejściowych, w środki 
dezynfekujące wraz 
z dołączonym 
komunikatem 
o obowiązku 
dezynfekcji rąk

Na bieżąco Dyrektor, pracownicy obsługi

I,II,III

Udostępnianie 
informacji na stronie 
www szkoły oraz na 
drzwiach wejściowych 
o skuteczności 
szczepień 
profilaktycznych.

Na bieżąco
Osoba prowadząca stronę www, 
pracownicy obsługi

I,II,III

Świadczenie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom
podlegającym izolacji, 
będącym w stresie w 
związku z 
zachorowaniem 
członków rodziny na 

Zgodnie z  
potrzebami

Pedagodzy, wychowawcy I,II,III
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COVID 19, obawy 
przed zakażeniem
Przeprowadzenie zajęć 
wychowawczych na 
temat ochrony wzroku 
w pracy                   z 
monitorem, ergonomii 
stanowiska nauki, 
higieny 
w nauce zdalnej.

I półrocze Pielęgniarki szkolne

I,II,III

Nabywanie umiejętności
zachowanie się w sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia,

zapobieganie panice

Próbna ewakuacja
Październik/

marzec
Wicedyrektor 

I,II,III

Lekcje edukacji dla 
bezpieczeństwa,  
biologii

Cały rok
N-le edukacji dla bezpiecz. i 
biologii

I,II,III

Spotkania uczniów z 
przedstawicielami 
Policji, Straży Pożarnej,
Ratownictwa 
Medycznego

Wg potrzeb Nauczyciel EDB
I,II,III

Omawianie sytuacji 
kontaktu z 
przedmiotami i 
substancjami 
niebezpiecznymi-
pogadanki na godzinach
wychowawczych

Cały rok wychowawcy 

I,II,III

Monitorowanie zachowań 
uczniów

Dyżury nauczycieli 
podczas przerw

Cały rok Wicedyrektor 
I,II,III

Wyciąganie konsekwencji  
za łamanie regulaminów 
obowiązujących   w szkole.

Rozmowy 
dyscyplinująco-
motywujące w 

Cały rok Wychowawcy klas, 
pedagodzy/Dyrektor

I,II,III
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obecności dyrektora 
szkoły i rodziców, 
pogadanki na godzinach
wychowawczych 
dotyczące wpływu 
używek i substancji 
odurzających na życie i 
zdrowie młodego 
człowieka.

Wykonanie gazetek 
tematycznych  Wg kalendarza Pedagodzy 

I,II,III

Zapewnienie uczniowi 
zaufanego miejsca, do 
którego może zgłosić 
się o pomoc- gabinet 
pedagoga.

Cały rok Pedagodzy

I, II, III

Pomoc uczniom z 
rozpoznanymi 
wczesnymi objawami 
używania środków 
psychoaktywnych.

Wg potrzeb

Rodzice / opiekunowie prawni, 
uczniowie 
/wychowawcy/specjaliści/instytucje
wspierające szkołę/pedagog

I,II,III

Zapewnienie wsparcia 
rodzinom uczniów, 
którzy mają problem  z 
używaniem substancji 
psychoaktywnych.

Cały rok

Rodzice / opiekunowie prawni, 
uczniowie 
/wychowawcy/specjaliści/instytucje
wspierające szkołę/pedagog

I, II, III

Zapoznanie                       z Ukazywanie skutków Cały rok Pielęgniarki szkolne 
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zasadami higieny osobistej i 
zdrowego żywienia.

kreowanego przez mass 
media  stereotypu 
piękna - anoreksja, 
bulimia
Spotkanie z 
przedstawicielami PSSE

Wg potrzeb Pedagodzy 
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 Pielęgniarki szkolne
I,II,III

Profilaktyka chorób Zapobieganie HIV, 
AIDS
-drogi szerzenie się 
zakażeń
-sposoby ochrony przed 
wirusem
(ulotki, broszurki, 
pogadanki, prezentacja 
multimedialna)

Grudzień  
Pielęgniarki szkolne

II BS

Zajęcia edukacyjne nt. 
kleszczowego zapalenia 
opon mózgowych w 
ramach programu 
„Kleszcz mały czy duży
nic dobrego nie wróży”
(żywe słowo, ulotki, 
prezentacja 
multimedialna)

II półrocze Pielęgniarki szkolne

I BS

Profilaktyka raka szyjki 
macicy w ramach 

II półrocze Pielęgniarki szkolne III BS
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realizacji programu 
WYBIERZ ŻYCIE –
PIERWSZY KROK 
(żywe słowo, ulotki, 
nauka samobadania 
piersi)
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

Stres – jak sobie z nim 
radzić?

W zależności od
potrzeb

Pielęgniarki szkolne
I II III

Profilaktyka chorób 
cywilizacyjnych:
-otyłości, cukrzycy, 
chorób układu krążenia, 
interpretacja wyników 
testów przesiewowych, 
znaczenie aktywności 
fizycznej
(rozmowy indywidualne
z uczniami z dodatnim 
wynikiem testu)

Cały rok Pielęgniarki szkolne

I, III podlegające do
bilansu zdrowia

Ochrona wzroku w 
pracy z monitorem, 
higiena pracy 
wzrokowej, ergonomia 
stanowiska nauki 
(prezentacja 
multimedialna)

grudzień Pielęgniarki szkolne
I
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Znaczenie szczepień 
ochronnych
-szczepienie przeciwko 
błonicy i tężcowi (żywe 
słowo, informacja o 
szczepieniu)

Luty/marzec Pielęgniarki szkolne

Uczniowie rocznik 
2004/2005

Profilaktyka 
antynikotynowa:
„Palisz, płacisz, zdrowie
tracisz”
(gazetka ścienna)

wrzesień Pielęgniarki szkolne

I, II, III

Dbanie o właściwy rozwój
fizyczny i kondycję ucznia

Objęcie opieką 
pielęgniarską uczniów z
dysfunkcjami 
zdrowotnymi

Cały rok pielęgniarka

I,II,III

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 sportowych

wg kalendarza Nauczyciele WF
I,II,III

Organizowanie 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych

Cały rok Nauczyciele WF
I,II,III

Opracowanie i 
upowszechnianie 
materiałów z zakresu 
edukacji zdrowotnej, ze 
szczególnym 

Cały rok Nauczyciele WF

I, II, III
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uwzględnieniem 
zdrowego żywienia 
i aktywności fizycznej, 
skierowanych 
do nauczycieli i 
rodziców/ opiekunów 
prawnych
Promowanie zdrowego i
aktywnego trybu życia 
poprzez organizację 
spotkań rodziców/ 
opiekunów prawnych ze
specjalistami, w 
sprawach 
wykraczających poza 
kompetencje zawodowe 
wychowawcy. (stała 
współpraca z 
pielęgniarką szkolną w 
zakresie ochrony 
zdrowia, spotkania z 
dietetykiem)

Wg. potrzeb
Wychowawcy klas/pedagodzy/
zaproszeni specjaliści/pielęgniarka 
szkolna

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, 
kształtowanie 
właściwych postaw 
szlachetności i 

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 
udział w 
uroczystościach 
poświęconych 

Organizowanie uroczystości 
poświęconych ważnym 
wydarzeniom historycznym i 
uroczystości patriotycznych. 

Wg kalendarza N-le historii i języka 
polskiego, Samorząd 
Uczniowski

I,II,III
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zaangażowania 
społecznego

upamiętnieniu 
ważnych 
wydarzeń 
historycznych.

Ceremoniał Szkoły.
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

Udział w wydarzeniach 
szkolnych i lokalnych 

Wg kalendarza
Wychowawcy, dyrekcja, 
samorząd szkolny/ 
Nauczyciele

I,II,III

Nauczanie historii 
i poznawanie 
polskiej kultury, 
wprowadzanie w 
dziedzictwo 
cywilizacyjne 
Europy.

Wycieczki edukacyjne, udział 
uczniów w akcjach, konkursach 
szkolnych i lokalnych

Cały rok
Nauczyciele 
przedmiotów 
humanistycznych

I, II, III

3.Zintegrowanie 
zespołów klasowych
i całej                  
społeczności 
szkolnej- relacje, 
kształtowanie 

Kształtowanie 
postawy 
aktywnego 
uczestnictwa w 
życiu szkoły oraz 
społeczności 

Zapoznanie z najważniejszą 
dokumentacją szkolną
( Statut, WZO, regulaminy, 
prawa i obowiązki ucznia, 
zasady BHP )

Wrzesień Wychowawcy klas

I

Zajęcia integracyjno- Wrzesień/październik Pedagodzy I 
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postaw społecznych,
stworzenie 
warunków do 
rozwoju 
samorządności 
szkolnej

lokalnej

adaptacyjne w klasach 
Zapoznanie z rolą pedagoga 
szkolnego, pedagoga 
specjalnego oraz kierownika do 
spraw kształcenia zawodowego

Wrzesień
Pedagodzy/ Kierownik 
do spraw kształcenia 
zawodowego

I

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 oraz 
kondycją psychiczną uczniów

- spotkanie z przedstawicielem 
PCRE – Wspieranie dziecka w 
kryzysie

Cały rok
Wychowawcy, 
pedagodzy/ zaproszeni 
specjaliści

I II III

5.Przygotowanie 
uczniów do wyboru 

Realizacja zadań z
zakresu doradztwa

Diagnoza środowiska szkolnego
pod  kątem potrzeb edukacyjno-

Wrzesień Doradca zawodowy I
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zawodu i drogi 
dalszego kształcenia

edukacyjno-
zawodowego

zawodowych.
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

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 zamieszczenie ich na 
szkolnej witrynie internetowej

Cały rok Doradcza zawodowy Rodzice/uczniowie
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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

Rozwijanie 
kompetencji 
proekologicznych 
uczniów.

Pogadanki na godzinach 
wychowawczych dotyczących 
ochrony środowiska, zmian 
klimatu, oszczędzania energii, 
wody, surowców, segregowania 
i wtórnego wykorzystywania 
odpadów

Wychowawcy
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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 
ODPOWIEDZIALN
E

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

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 

Przestrzeganie zasad fair-play 
podczas zajęć wychowania 

Cały rok
N-le W-F

I,II,III
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rywalizacji fizycznego.

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 
SZCZEGÓŁOWY

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
OSOBY 
ODPOWIEDZIALN
E

KIERUNEK 
ODDZIAŁYWAŃ- 
klasy

1.Wychowanie do
wrażliwości na

prawdę piękno i
dobro. 

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 , 
wzmacnianie poczucia własnej
wartości

Cały rok Wychowawcy, 
pedagodzy, 
nauczyciele

I,II,III
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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

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 

Cały rok
pedagodzy

I,II,III

 Kierowanie rozwojem 
emocjonalnym uczniów 
poprzez rozwijanie inteligencji
emocjonalnej, stosowanie 
technik relaksacyjnych.

Cały rok pedagodzy I,II,III
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Kształtowanie 
właściwych 
postaw 
rodzicielskich, 
wspomaganie 
wychowawczej 
roli rodziny

Lekcje Wychowania do życia  
w rodzinie

Cały rok Nauczyciele WDŻ
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 
Rodziny

maj
Pedagodzy
Uczniowie

I,II,III

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,
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 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,

 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, 
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