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„Podstawowym warunkiem powodzenia pracy wychowawczej 
jest docenianie następującej zasady:…aby ucznia czegoś 

nauczyd, trzeba więcej umied od niego, ażeby go wychowad, 
 trzeba przede wszystkim swoim postępowaniem  

dawad mu dobry przykład.” 
                                                                                          Lucyna Bojarska 

 
 



 

WSTĘP 
 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 
powinna zapewnid każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju przygotowując go do 
wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.  

W  podstawie programowej zawarte są wyraźne wskazania. Zgodnie z nimi 
nauczyciel w swojej pracy wychowawczej – wspierając obowiązki rodziców – powinien zmierzad 
do tego, aby uczniowie w szkole znajdowali środowisko sprzyjające ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, kształtujące postawy takie, jak: uczciwośd, wiarygodnośd, 
odpowiedzialnośd,  wytrwałośd, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, empatia, 
tolerancja, ciekawośd poznawcza, kreatywnośd, przedsiębiorczośd, kultura osobista, gotowośd 
do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej”. 

Program wychowawczo - profilaktyczny  jest opisem trudnej ale jakże ważnej 
drogi. To proces liniowy, który – po diagnozie wychowawczej, rozpoznaniu potrzeb i oczekiwao 
wychowanków i ich rodziców – powinien byd właściwie zaplanowany i rozłożony na cały cykl 
kształcenia. Następnie analizowany, ewaluowany i modyfikowany zgodnie z bieżącymi 
potrzebami oraz zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą.  

Wychodząc z założenia, że tak program wychowawczy jak i program 
profilaktyki to dwie strony tego samego medalu, przenikające się wzajemnie w roku 
szkolnym 2015/16 skonstruowaliśmy  jeden Program Profilaktyki i Program Wychowawczy. 
Stanowiła o tym odpowiednia konstrukcja prawna z której jednoznacznie wynika, ze szkolny 
zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki 
tworzą spójną całośd i muszą uwzględniad wszystkie wymagania opisane w podstawie 
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej społeczności 
szkolnej jak i każdego pojedynczego nauczyciela.  

Mając na uwadze wyznaczone cele oraz ustalone wartości  przeprowadzamy 
jedną całościową diagnozę przedstawiającą spójny obraz własnej sytuacji i w odniesieniu do 
niej są planowane i podejmowane działania profilaktyczno – wychowawcze.  

W bieżącym roku szkolnym dokonaliśmy korekty zapisów zgodnie z nowym 
Prawem oświatowym (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku). Modyfikując opracowany 
Program: 

 poznaliśmy aktualnie obowiązujące uwarunkowania formalno – prawne, 

 poznaliśmy oczekiwania rodziców co do procesu wychowawczego 

 dokonaliśmy oceny potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów 

 zanalizowaliśmy uwarunkowania lokalnej społeczności 

 dokonaliśmy bilansu zasobów szkolnych 

 przeprowadziliśmy debatę w gronie pedagogicznym nad sformułowaniem sylwetki 
absolwenta szkoły 

 opracowaliśmy analizę dotychczasowych działao szkoły z uwzględnieniem diagnozy 
jakości funkcjonowania uczniów, identyfikacji sukcesów i porażek wychowawczych i 
profilaktycznych szkoły, skutecznych i nieskutecznych metod wychowawczych i 
profilaktycznych 



 dokonaliśmy identyfikacji potrzeb rozwojowych nauczycieli 

 zindentyfikowaliśmy źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczo – profilaktycznego 

 wyznaczyliśmy cele wychowawcze, opracowaliśmy zadania oraz treści realizacji 
 

Mając na uwadze zapisy  wynikające z definicji wychowania (art.1 pkt 3 
ustawy) nowe Prawo oświatowe, iż wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 
dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które 
powinno byd wzmacniane i uzupełnione przez działania w zakresie profilaktyki dzieci i 
młodzieży – pamiętając, ze celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby 
uczniowie przez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie 
dydaktyczno – wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego 
świata przystąpiliśmy do opracowania koncepcji wychowawczo – profilaktycznej szkoły. 

 

Podstawy formalno - prawne 

 
W szkole, jako jednostce o szczególnym charakterze i wyjątkowym znaczeniu 

społecznym, każde działanie i podejmowane decyzje mają swoje uzasadnienie prawne i 
formalne uregulowanie. Do podstawowych aktów prawnych związanych z przygotowaniem 
programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły zaliczyd należy takie dokumenty jak: 

 
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72); 
 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z  dnia 10 grudnia 1984 roku 
 

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; 
 

 Konwencja o Prawach Dziecka; 
 

 Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 
lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej); 

 Karta Nauczyciela; 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 
wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

 Rozporządzenie MEN z 24.VII 2015 roku w sprawie Organizacji kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  



 Rozporządzenie MEN z 9.08.2017 roku w sprawie Organizacji kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności 
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
z dnia 31.01.2003 r.(Dz.U. 2003 nr 26 poz. 226 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 
26.10.1982 r.. 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r. 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. 

 

I. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ 
 

Przystępując do  opracowania koncepcji wychowawczo – profilaktycznej 
kierując się zapisami Ustawy Prawo oświatowe,  że poprawne opracowanie merytoryczne 
założeo jednolitego programu profilaktyczno - wychowawczego wymaga jednoznacznego i 
pełnego zrozumienia, czym są wychowanie oraz profilaktyka, a także świadomości 
zachodzącej między nimi relacji - zaangażowaliśmy do pracy całą społecznośd szkolną oraz  
rodziców, zbadaliśmy uwarunkowania lokalnej społeczności. 

Przeprowadzona z  koocem roku szkolnego 2016/2017 diagnoza do programu 
Wychowawczo – Profilaktycznego oraz badania rodziców i nauczycieli dokonane we wrześniu 
2017 roku  dostarczyły potrzebnych informacji  na temat dotychczasowej skuteczności oraz 
zapotrzebowania na zmiany w owym dokumencie. Do diagnozy wychowawczej 
wykorzystaliśmy również: 

 ankiety diagnostyczno – rozpoznawcze realizowane w klasach pierwszych oraz inne 
ankiety diagnozujące 

 rozmowy indywidualne i wywiady prowadzone z uczniami, ich rodzicami i 
nauczycielami 

 bieżące obserwacje zachowao uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęd 
pozalekcyjnych a także wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych 

 analizę niepowodzeo szkolnych dokonywaną systematycznie – nie rzadziej niż po 
każdym semestrze szkolnym 

 analizę frekwencji na zajęciach szkolnych 

 analizę dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania 
interwencji wychowawczej, którą stanowią dzienniki lekcyjne, protokoły posiedzeo 
zespołu profilaktyczno - wychowawczego, dokumentacja pedagoga, notatki 
służbowe. 

 wyniki przeprowadzanych w szkole ewaluacji 
 



Przeprowadzone badania oraz wnikliwa analiza posiadanych 
informacji pozwoliła wyłonid podstawowe problemy występujące w szkole, 
którymi są: 

 Osiąganie słabych – poniżej swoich możliwości - wyników w nauce przez niektórych 
uczniów (stwierdzono, że uczniowie mało czasu poświęcają na naukę, mało czytają, 
natomiast dużo czasu spędzają przy telewizorze i przy komputerze, posiadają słabą 
motywację  do nauki, mają zawężone oczekiwania i pragnienia, niektórzy z nich 
lekceważą swoja przyszłośd zawodową i życiową). 

 Wielu uczniów klas pierwszych nie potrafi organizowad sobie odpowiednio 
obowiązków szkolnych – nie umieją efektywnie się uczyd.   
Na pytania ankietowe odpowiadają , że poświęcają  dużo czasu na naukę – często 
kosztem swoich ulubionych zajęd wynikających z zainteresowao i mimo to osiągają 
słabe wyniki w nauce. Potwierdzają to również badania przeprowadzone wśród 
rodziców. 

 Nadmierna absencja na zajęciach szkolnych. Wśród uczniów naszego Liceum 
ukształtowała się grupa młodzieży, która częściej niż inni opuszcza zajęcia szkolne 
oraz spóźnia się - zwłaszcza na pierwsze godziny lekcyjne. Potwierdzają to 
sporządzane co miesiąc raporty. Rozmowy motywująco – dyscyplinujące podczas, 
których uczniowie informowani są o konsekwencjach – jednak oddziaływania te nie 
przynoszą oczekiwanych efektów. Nie wszyscy rodzice chcą i potrafią rzetelnie 
współpracowad w tej kwestii ze szkołą. 3% badanej młodzieży przyznało się iż 
wagarowało za przyzwoleniem rodziców. Są uczniowie, którzy posiadają bardzo 
dobrą frekwencje – 79 % badanych przyznało, że nie chodzi na wagary. Frekwencja na 
zajęciach w ostatnim roku szkolnym – w porównaniu z latami ubiegłymi spadła. W 
dużej mierze spowodowane jest to problemami zdrowotnymi uczniów /choroby 
przewlekłe/ oraz trudną sytuacją rodzinną. 

 Nieliczna grupa uczniów naszej szkoły nie przestrzega zasad kultury osobistej - 
stosując wulgaryzmy, reprezentuje niski poziom kultury słownej, ubiera się 
niestosownie i niezgodnie z regulaminem szkolnym. Rodzice również zauważają 
nieprawidłowe nawyki w zachowaniu lub nieodpowiedni strój u swoich dzieci jednak 
twierdzą, że nie umieją wyegzekwowad zmian.  

 Naruszanie dyscypliny szkolnej w tym agresja i przemoc rówieśnicza. Najczęściej 
naruszanie dyscypliny ma miejsce podczas lekcji - niektórzy uczniowie przeszkadzają 
w prowadzeniu zajęd szkolnych, rozmawiają, nie biorą aktywnego udziału w lekcjach. 
Przemoc najczęściej stosowana jest w Cyberprzestrzeni – za pomocą komunikatorów 
w Internecie lub telefonów komórkowych. Niektórzy uczniowie stosują przemoc 
słowną wyśmiewając się publicznie z innych. Do stosowania przemocy fizycznej 
przyznało się zaledwie kilka osób.  Około  10 % ankietowanych uczniów przyznało, że 
było światkiem przemocy stosowanej przez innych. Kilkoro uczniów stwierdziło, że 
było świadkami przemocy w różnej formie. Zdecydowana większośd, bo aż 89 % 
postrzega szkołę jako przyjazne miejsce i czuje się w niej bezpiecznie. Potwierdzają 
to również badania przeprowadzone wśród rodziców. Jednak 4% badanej młodzieży 
twierdzi, iż czuje się z różnych powodów źle w szkole. 95 % badanej młodzieży określa 
swoje zachowanie w szkole jako dobre. Niektórzy uczniowie narzekają na atmosferę 
panującą w społeczności szkolnej /uczniowie – nauczyciele/ 

 Zachowania ryzykowne (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, kontakt z 
narkotykami,  używanie dopalaczy, częste spożywanie środków energetyzujących 



wielokrotnie przy akceptacji rodziców). Przeprowadzone badania wykazały iż około 
40 % badanej młodzieży miała kontakt z papierosami – ponad 50% poniżej 15 roku 
życia,  

     okazjonalnie sięga po papierosy 80% z nich a pali nałogowo lub prawie   codziennie 
12%. Jak twierdzi 83 % badanej młodzieży w Lidzbarku osoba niepełnoletnia bez 
problemów może kupid papierosy i alkohol. Prawie wszyscy badani znają 
konsekwencje dla organizmu spowodowane paleniem papierosów i alkoholu. Do 
kontaktu z alkoholem przyznaje się około 77 % badanych z tego 57 % poniżej 15 roku 
życia. Częściej niż raz w tygodniu sięga po alkohol około 10 % badanej młodzieży – 
najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo.  Do kontaktu z narkotykami przyznało 
się 10 % badanej młodzieży – 25 % badanych wie gdzie można kupid narkotyki a 17% 
twierdzi, że można je nabyd bez większych problemów, pierwszy raz kontakt z 
narkotykami  miał miejsce w czasie wakacji.  

 Poświęcanie nadmiernej ilości czasu na kontakt z komputerem – 12 % badanej 
młodzieży przyznaje, iż poświęca więcej niż 40 godzin tygodniowo na komputer , 30% 
więcej jak 20 godzin tygodniowo. W tym na: portale społecznościowe 60%, gry 
komputerowe 23%, opiekuje się swoim światem w wirtualnej rzeczywistości 1 osoba, 

pracuje i uczy się przy pomocy komputera 16 % badanej młodzieży. 
 Niektórzy uczniowie słabo radzą sobie w sytuacjach kryzysowych takich jak stres, 

presja rówieśnicza, porażki szkolne. Najczęściej jest to obserwowane wśród uczniów 
klas pierwszych, którzy sami przyznają się do tego podczas badao ankietowych i 
rozmów. 

Nauczyciele sformułowali ogólną opinię o swoich wychowankach – brzmi 
ona następująco: Przeciętny  uczeo naszej szkoły, nie sprawia problemów 

wychowawczych, jest grzeczny, zdyscyplinowany, bywa roszczeniowy mało ambitny. Jest 
żądny wiedzy - jednak bez chęci podejmowania dużego wysiłku w jej zdobywaniu. 
Dokłada starao by zdad maturę. Jest tolerancyjny, pomocny, kreatywny. Dba o zdrowie i 
dobrą kondycję fizyczną – jednak w szkole jest grupa uczniów, która unika wszelkich form 
ruchu fizycznego. 
 
Opinia rodziców o swoich dzieciach i szkole przedstawia się w sposób 
następujący: Dzieci nie mają większych  trudności szkolnych. Łatwo nawiązują kontakty 

rówieśnicze, są kreatywni, mają liczne uzdolnienia /komputerowe, językowe, sportowe, 
tworzą własne utwory literackie, muzyczne, filmowe, teatralne/. Lubią rywalizowad w 
konkursach, na olimpiadach. Są wrażliwi, niekiedy nieśmiali – chętnie i aktywnie pracują 
w grupie. 
Kluczowe cele wychowawcze stawiane przez rodziców to: przekazywanie w sposób 
ciekawy przy użyciu nowoczesnych metod wiedzy, pomoc w wyborze odpowiedniego 
kierunku kształcenia, organizowanie spotkao z pracodawcami i ludźmi różnych zawodów, 
odkrywanie talentów, przygotowanie do matury, motywowanie do nauki, organizowanie 
zajęd wyrównawczych dla uczniów słabszych oraz rozwijających zainteresowania, 
wszechstronne wspieranie ucznia. 
  
Współpraca szkoły z rodzicami uczniów układa się następująco: 
a) identyfikacja sukcesów: 
- średnia frekwencja rodziców na zebraniach, 



- dobra atmosfera, 
- dobre relacje z rodzicami, którzy są pomocni w większości sytuacji 
- spora grupa rodziców angażująca się w organizację imprez, uroczystości szkolnych, 
wycieczek, biorąca  udział w prelekcjach, pedagogizacjach, pogadankach organizowanych 
w szkole 
b) identyfikacja porażek: 
- utrudniony kontakt z rodzicami uczniów ( np. z powodu problemów z dojazdem lub 
pracy zawodowej), 
- częśd rodziców nie przychodzi na zebrania, nie interesuje się postępami swoich dzieci w 
nauce, 
- niektórzy rodzice  nie dotrzymują słowa, są  niekonsekwentni, co do wspólnych ustaleo. 

 
Identyfikacja skutecznych i nieskutecznych metod wychowawczych i profilaktycznych: 

     Zdaniem nauczycieli- w osiąganiu sukcesu wychowawczego pomagają: 
      -  działania podejmowane w celu uzyskania wysokiej  frekwencji uczniów na zajęciach, 
       -  częste i szczere rozmowy z uczniami i rodzicami – budowanie wspólnych relacji 

-  ustalenie zasad, wspólnie z uczniami i rodzicami i konsekwentne ich przestrzeganie,  
budowanie zaufania we wspólnych relacjach, 
- diagnoza ucznia klasy pierwszej na wejściu, rozpoznanie jego problemów , ankieta o 
sytuacji bytowej ucznia, poznawanie zainteresowao uczniów, sytuacji materialno-
bytowej, stylów uczenia się, 
- rozwiązywanie problemów w zarodku, 
- integrowanie zespołu klasowego, 
- zaangażowanie wychowawcy i współpraca z innymi nauczycielami,  
- doradztwo i wsparcie pedagoga szkolnego, 
- dokształcanie się, otwartośd na zmiany, 
- wskazywanie uczniom pozytywnych wzorców, 
- dobrze skonstruowany, przemyślany, oparty na badaniu potrzeb klasowy program 
wychowawczo- profilaktyczny,  
Nieskuteczne metody wychowawcze i profilaktyczne – czynniki negatywne to:  

- słaba współpraca rodziców ze szkołą,  

- niskie zainteresowanie rodziców tym, co się dzieje w szkole,  

- brak kar za niewłaściwe zachowanie,  

- brak konsekwencji u rodziców i nauczycieli,  

 

Analiza uwarunkowao społeczności lokalnej 
 
Identyfikacja źródeł zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego: 

 
Naturalnymi partnerami instytucjonalnymi szkoły,  wspierającymi  dzieci i młodzież w 
rozwoju na poziomie społeczności lokalnej są: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lidzbarku 

 Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli 

 Biblioteka Szkolna i Publiczna 



 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku 

 Urząd Pracy w Działdowie, filia w Lidzbarku 

 Organizacje pozarządowe. 

 Miejsko – Gminny ośrodek Pomocy społecznej 

 PCPR w Działdowie 

 Zaangażowani i współpracujący ze szkołą rodzice 

 Wachlarz zajęd pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

                  
                     Według opinii społeczności szkolnej oraz rodziców społeczność lokalna aby 

funkcjonować lepiej potrzebuje kreatywnych, świadomych potrzeb swojej małej ojczyzny, 

otwartych na zmiany, wykształconych, tolerancyjnych młodych ludzi. 
                      Aby skuteczniej wychowywad i wspierad w rozwoju na poziomie lokalnym 
należy zwiększyd formy współpracy między szkołami, instytucjami - media powinny 
publikowad więcej informacji z życia szkół, integrowad środowiska, wymieniad się 
doświadczeniami, wychodzid naprzeciw swoim potrzebom – ponieważ w tym tkwi potencjał 
lokalnej społeczności. 
 

Analizując zagrożenia wśród uczniów i ich rodziców uwzględniono również 
problemy w środowisku lokalnym. W naszej gminie i powiecie występuje duże zagrożenie 
bezrobociem. Dorośli – rodzice naszych uczniów podejmują pracę zarobkową z daleka od 
miejsca zamieszkania coraz częściej na terenie paostw Zjednoczonej Europy. Niesie to za 
sobą szereg negatywnych konsekwencji związanych z realizacją podstawowych funkcji 
rodziny. Niektórzy uczniowie wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych: długotrwała bieda, 
przemoc, alkoholizm itp.  

W związku z tym wyróżniliśmy następujące obszary problemowe: 

 bezrobocie i zubożenie rodzin 

 niska samoocena dzieci i ich rodziców 

 deprywacja kulturowa 

 zaburzone więzi rodzinne, a tym samym wpływy  wychowawcze środowiska 
rodzinnego 

 złe wzorce wychowawcze a niekiedy urazy spowodowane czynnikami patologicznymi w 
rodzinie i najbliższym otoczeniu /przemoc, alkoholizm itp./ 

Inną przyczyną stwierdzonych problemów niektórych uczniów są cechy osobowościowe oraz  
przynależnośd do negatywnych grup rówieśniczych. 
 

Diagnozę sytuacji wychowawczej kooczy bilans zasobów szkolnych.  
 

Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyoskiego w Lidzbarku zapewnia swoim uczniom : 

 wysoką jakośd nauczania dzięki wiedzy i kompetencji dobrze wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, chętnie doskonalącej się i wzbogacającej swój warsztat pracy / studia 

magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje egzaminatora maturalnego: (j. 

polski, j. angielski, historia, WOS, biologia, systematyczne doskonalenie przedmiotowe także 

w dziedzinie TIK (Projekty ECDL, E-nauczycie 

 pomoc psychologiczno – pedagogiczną zwłaszcza w stosunku do uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 zasoby finansowe przeznaczone do realizacji pracy wychowawcze 



 bazę szkoły stanowią: boisko szkolne, Orlik, dobrze wyposaż9ona sala gimnastyczna 

sala gimnastyczna, laboratorium językowe, pracownie komputerowe z dostępem do 

Internetu, 60 przenośnych laptopów, tablica interaktywna lub rzutnik multimedialny 

z dostępem do Internetu w każdej pracowni, dobrze wyposażoną bibliotekę. 

 opiekę pedagoga szkolnego (w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

doradztwa edukacyjno-zawodowego) 

 opiekę medyczną (pielęgniarka Gabinetu Medycyny Szkolnej 

 ugruntowane tradycje szkoły (w tym obrzędowośd szkolną) 

Nauczyciele są przygotowani merytorycznie do podejmowania działao wychowawczych i 

profilaktycznych.  

Posiadają  ukooczone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty  z zakresu profilaktyki 

uzależnieo, socjoterapii, terapii pedagogicznej, resocjalizacji, pracy z uczniem z trudnościami 

wychowawczymi oraz pracy z uczniem zdolnym. Pedagog szkolny współpracuje z GKRPA  

oraz jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku. 

  

Zasoby organizacyjne szkoły to: zespoły przedmiotowe nauczycieli: zespół przedmiotów 

humanistycznych, przyrodniczych, języków obcych, zespół wychowawczo – profilaktyczny, Samorząd 

Szkolny, Grupa Teatralna Drako, Szkolny Klub Wolontariatu. 

MONITORING WIZYJNY 
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki szkoła 

została wyposażona w system monitoringu wizyjnego. Budynek szkoły jest monitorowany 
całodobowo  (sześd kamer zewnętrznych – dwie wewnętrzne). Ponadto szkoła współpracuje z 
Policją i strażą miejską. 

 Zapisy z monitoringu są wykorzystywane dla realizacji misji wychowawczej 
szkoły poprzez: 

 poprawę bezpieczeostwa osób przebywających na terenie szkoły oraz na terenie do niej 
przyległym 

 ograniczenie liczby czynów karalnych w szkole i w jej bezpośrednim otoczeniu /kontakt 
młodzieży z używkami, akty agresji/ 

 ograniczenie dostępu do szkoły osób nieuprawnionych 

 rozwijanie świadomości społecznej i umiejętności podejmowania działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa tak przez pracowników szkoły jak i młodzież. 
 

W oparciu o powyższe informacje i wyniki przeprowadzonych badao 
opracowano koncepcję pracy wychowawczo – profilaktycznej, w ujęciu ogólnym i 
szczegółowym - z przeznaczeniem do realizacji na okres 4 lat. Po tym okresie 
przeprowadzana będzie  ewaluacja działao z określeniem słabych i mocnych stron, 
wniosków i rekomendacji do pracy na kolejne lata. 
 

 
 
 



II. KONCEPCJA PRACY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ 
                 

Mając na uwadze  założenia zreformowanej podstawy programowej Prawo 
oświatowe oraz  raportu Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku chcemy,  aby 
każdy uczeo naszej szkoły mógł: 

 Uczyd się, aby żyd wspólnie i wiedzied, kim jest (uczenie harmonijnego współistnienia, 
rozwijanie rozumienia siebie i innych, ich historii, tradycji narodowych  i duchowych 
wartości) 

 Uczyd się, aby wiedzied (uczenie zdobywania wiedzy i umiejętności, rozbudzanie 
potrzeby uczenia się przez całe życie) 

 Uczyd się, aby działad (uczenie do aktywności, rozwijanie kompetencji radzenia sobie 
z nietypowymi sytuacjami oraz umiejętnośd pracy grupowej) 

 Uczyd się aby byd (uczenie do odpowiedzialnego życia). 
Propozycje te uważamy za podstawowe kanony całego systemu edukacji, wychowania i 
opieki. 
 

Wartości wychowawcze 
Ustanowiono w szkole wartości wychowawcze - w celu ich osiągania, przestrzegania i 
poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej: 

 
1. Nadrzędną wartością w procesie kształcenia i wychowania w naszej szkole jest uczeń.  

2. Szkoła dostrzega w każdym wychowanku potencjalne zdolności i rozwija je. 

3. Rodzice naszych uczniów są partnerami szkoły, którzy czynnie uczestniczą w 

prowadzonym procesie wychowawczym. 

4. Szkoła wdraża swoich wychowanków do odpowiedzialności za podejmowane wybory i 

decyzje oraz modeluje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

5. W procesie wychowawczym szkoła podejmuje twórczy dialog z młodzieżą i uczy 

samorządności uczniowskiej, stopniowo przygotowuje do samokształcenia i 

samowychowania kultywując tradycje regionu i kraju. 

6. Szanuje odmienność poglądów, opinii i religii, dba o wartości etyczne. 

7. Szkoła zapewnia wszystkim wychowankom równość szans i sprawiedliwość społeczną 

– wspiera ducha partnerstwa między uczniami i nauczycielami opartego na wzajemnym 

szacunku. 

8. Kształtując swoich wychowanków uświadamia im rolę człowieka w działaniach na 

rzecz środowiska. 

9. Szkoła uczy dbałości o przestrzeganie zasad higieny oraz troski o zdrowie i 

bezpieczeństwo własne i innych. 

 

Zadania wychowawcze 
Poprzez zadania wychowawcze rozumiemy opis różnych sytuacji wychowawczych, które 
mogą byd aranżowane i wykonywane przez wszystkich nauczycieli, dyrektora, pedagoga 
szkolnego oraz innych pracowników szkoły: 
 

1. Organizacja wycieczek edukacyjnych, krajoznawczych, obozów wakacyjnych i 
warsztatów w celu zaszczepienia młodzieży konstruktywnych i pożytecznych form 
spędzania czasu wolnego. 



2. Udział uczniów w szkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, oraz zawodach 
sportowych. 

3. Organizacja i realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Kapitał Ludzki i innych. 

4. Wspomaganie kampanii promocyjnych i akcji społecznych promujących aktywne 
uczestnictwo w kulturze. 

5. Uczestnictwo uczniów w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” oraz „Edukacji dla 
bezpieczeostwa” 

6. Przygotowanie młodzieży do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez 
poradnictwo zawodowe ukierunkowane na wczesne rozpoznawanie i ocenę możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz różne formy działao rozwijających umiejętności kluczowe, 
które są niezbędne do samorealizacji w dorosłym życiu, aktywności społecznej i 
uzyskania szans na rynku pracy w społeczeostwie opartym na wiedzy. 

7. Udział w akcjach skierowanych na ochronę środowiska, w tym pogłębianie wiedzy o 
specyfice własnego regionu. (Welski Park Krajobrazowy i okolice) 

8. Rozwijanie empatii i kreatywności w niesieniu pomocy potrzebującym, poprzez 
działalnośd Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz udział młodzieży w prowadzonych w 
szkole akcjach charytatywnych we współpracy ze stowarzyszeniami oraz środowiskiem 
lokalnym. 

9. Przygotowanie młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków 
masowej komunikacji z zachowaniem postawy dystansu i krytycyzmu wobec informacji 
przekazywanych przez media poprzez udział w różnych formach zajęd profilaktycznych 
dotyczących cyberprzemocy. 

10. Udzielanie pomocy wychowawczej uczniom, którzy znaleźli się w sytuacjach zagrożenia  
zgodnie z opracowaną w szkole procedurą postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

11. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z zapisami w 
dokumencie  

12. Pedagogizacja rodziców  poprzez organizowanie różnych form mających na celu 
doskonalenie umiejętności wychowawczych niezbędnych do pełnienia ról w rodzinie. 

13. Współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w jej 
działalności wychowawczej w tym: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w 
Lidzbarku, Komisariatem Policji, pielęgniarką szkolną itp. 

 
Działalnośd wychowawcza w szkole w szczególności polega na prowadzeniu działao z zakresu 
promocji zdrowia i wspomaganiu ucznia i wychowana w jego rozwoju ukierunkowanym na 
osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i 
duchowej 
Dlatego obejmuje w szczególności: 

 Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy 
prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

 Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z 
najważniejszych wartości w życiu. 

 Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówka oraz 
społecznością lokalną. 

 Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 
relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, 



a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. 

 Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 
podmiotowych relacji z nauczycielami, wychowankami oraz ich rodzicami oraz 
warsztatowej pracy z grupa uczniów. 

 Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców 
lub opiekunów. 

 Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej oraz edukacji rówieśniczej i 
programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i 
prospołecznych. 

 

Profilaktyka wychowawcza 
Profilaktykę  rozumiemy jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne przez pomoc 
oraz towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w 
nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

 
                Starając się stymulowad rozwój społeczny ucznia stawiamy na zadania ukierunkowane 
na wzmacniania pozytywnych przejawów zachowao, wydobywanie tego, co najlepsze i cenne 
zarówno w  sferze duchowej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej jak i fizycznej.  
                    Aby wiedzied przed czym chronid  uczniów przeprowadzana jest  diagnoza zagrożeo 
występujących w środowisku szkolnym, rówieśniczym, w otoczeniu szkoły, w życiu codziennym 
uczniów. Wyniki  diagnozy są systematyzowane, ustalone są priorytety i formułowane działania. 
Przeprowadzając diagnozę staramy się odpowiedzied na pytania: 

 Jakie zachowania ryzykowne uczniów stanowią największe problemy? 

 Ilu uczniów znajduje się w grupie ryzyka ze względu na deficyty rozwojowe i 
środowiskowe? 

 Ilu uczniów wagaruje lub ma inne poważne problemy z zachowaniem? 

 Jaki odsetek uczniów ma  problemy z nauką? 

 Czy prowadzone są z uczniami zajęcia profilaktyczne, przez kogo i w jakiej formie? 

 Czy tematy związane z profilaktyką są przedmiotem WDN i jakie są potrzeby szkoleniowe 
nauczycieli? 

 Jakie działania w zakresie współpracy z rodzicami prowadzi szkoła? 

 Z jakimi organizacjami i instytucjami współpracuje szkoła i kto koordynuje te działania?  
                    Znając zasoby szkoły (ludzkie i materialne) dokonujemy rzetelnej oceny sytuacji         
wychowawczej i identyfikujemy niepokojące objawy. 
Planując działania profilaktyczne pamiętamy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących. 
Zmieniają  się one wraz z ogólnymi zmianami obyczajowymi i kulturowymi społeczeostwa, 
środowiska lokalnego. Zmienia się również ich hierarchia ważności. Biorąc pod uwagę diagnozę 
wychowawczą szkoły i problemy występujące w środowisku lokalnym za najważniejsze czynniki 
chroniące uznaliśmy: 

 silną więź emocjonalna z rodzicami oraz ogólnie pozytywne relacje z dorosłymi 
(posiadanie autorytetów) 

 zainteresowanie nauką szkolną i aspiracje edukacyjne 

 poszanowanie prawa, norm i wartości oraz praktyki religijne 

 przynależnośd do pozytywnej grupy społecznej 

 angażowanie się w działania prospołeczne 



 poczucie bezpieczeostwa związane z sytuacją materialną rodziny (stabilne dochody) 
Natomiast ogólnymi czynnikami ryzyka są odpowiednio: 

 brak więzi w rodzinie (konflikty, prezentowane przez rodziców zachowania dysfunkcyjne, 
niekonsekwencja oraz brak dyscypliny wychowawczej) 

 brak motywacji do nauki oraz niska frekwencja na zajęciach szkolnych 

 biernośd i poczucie bezużyteczności 

 zachowania destruktywne: spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, kontakt z substancjami 
psychoaktywnymi, agresja i przemoc, niewłaściwa dieta 

 kontakt z negatywnymi grupami rówieśniczymi 

 niewłaściwe interakcje z mediami- telewizja, Internet, telefony komórkowe 

 odrzucenie powszechnie obowiązujących norm i wartości, religii 

 buntowniczośd, zachowania aspołeczne, przynależnośd do negatywnej grupy oraz uleganie 
negatywnej presji rówieśniczej, angażowanie się w zachowania ryzykowne 

 brak poczucia bezpieczeostwa spowodowany biedą (brak stabilnych dochodów w 
rodzinie) 

 
W szkole prowadzona jest profilaktyka pierwszorzędowa a w razie potrzeby działania z 

obszaru profilaktyki drugorzędowej. 
Profilaktyka pierwszorzędowa skierowana będzie do grup niskiego ryzyka, czyli do 

wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie 
wieku inicjacji. 

Profilaktyka drugorzędowa skierowana będzie do grup podwyższonego ryzyka. Celem 
działao jest ograniczenie dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowao ryzykownych.  
Treści programu realizowane będą w ramach: 

 lekcji oraz godzin do dyspozycji wychowawcy 

 zajęd z pedagogiem szkolnym (warsztaty umiejętności interpersonalnych –w razie potrzeby 
zajęcia socjoterapeutyczne) 

 Dnia Profilaktyki 

 zajęd prowadzonych przez nauczycieli w ramach współpracy z GKRPA 

 zajęd pozalekcyjnych, konkursów, wycieczek szkolnych  

 promowanie zdrowego stylu życia przez sport 
 

Zadania  profilaktyki szkolnej to głównie: 
1. Podejmowanie działao związanych z edukacją dla bezpieczeostwa i zapobiegania 

zachowaniom problemowym wśród uczniów i ich rodziców. 
2. Zintegrowanie działao szkoły z działaniami prowadzonymi w tym zakresie w środowisku 

lokalnym. 
3. Wsparcie rodziny w jej funkcji wychowawczej, (pedagogizacja rodziców, 

ewentualne interwencje z włączeniem instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny). 
4. Reagowanie na przemoc i agresję, zapobieganie wagarowaniu i uzależnieniom. 
5. Poznanie przyczyn absencji uczniów w szkole oraz wdrażanie programów interwencyjnych 

wobec uczniów nieprawidłowo realizujących obowiązek szkolny. 
6. Eliminowanie agresywnych zachowao uczniów i zapobieganie stosowaniu przez nich 

przemocy. 
7. Motywowanie uczniów do nauki szczególnie tych, którzy osiągają najsłabsze wyniki w 

nauce.  



8. Udzielanie pomocy uczniom w ramach  pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
9. Przestrzeganie zasad bezpieczeostwa w szkole i poza nią. 
10. Przybliżenie negatywnych konsekwencji zachowao dysfunkcyjnych (narkomanii, 

alkoholizmu, nikotynizmu, używania napojów energetyzujących, dopalaczy, uzależnieo od 
Internetu i innych środków masowego przekazu, hazardu, oraz innych niebezpieczeostw 
płynących z „Cyberprzestrzeni”). 

11. Wykształcenie właściwej postawy wobec problemów uzależnieo  - wzmacnianie postaw 
asertywnych w sytuacjach zachowao ryzykownych wśród  młodzieży. 

12. Pedagogizacja rodziców – zwłaszcza w kwestii pojawiających się zagrożeo (narkotyki, napoje 
energetyzujące, dopalacze, alkohol czy niebezpieczeostwa płynące z „Cyberprzestrzeni”). 

13. Dostarczanie wiedzy o prawie karnym stosowanym wobec nieletnich i uświadamianie 
konsekwencji życiowych wchodzenia w konflikt z prawem. 

 
System Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wspierania uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyoskiego w Lidzbarku 
zgodnie z obowiązującą w tym zakresie podstawą prawną - Ustawa z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) -  w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz ustaleniami 
podjętymi w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej dnia 26.08.2017  oraz zebrania 
Zespołu Profilaktyczno – Wychowawczego zawiera: 

 informacje ogólne – organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 organizacja nauczania, wychowania i opieki nad uczniem niepełnosprawnym i 
niedostosowanym społecznie 

 nauczanie indywidualne 

 obowiązki dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 obowiązki wychowawcy klasy i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów 

 zadania i obowiązki pedagoga szkolnego 

 dokumentowanie organizacji i działao w zakresie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej 

                   Dokument jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz gabinecie pedagoga 
szkolnego. Jest zgodny z zapisami w Statucie szkoły. Stanowi załącznik do niniejszego 
programu. 
 
W szkole obowiązują PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH 
WYCHOWAWCZO oraz SZKOLNE PROCEDURY REAGOWANIA NA CYBERPRZEMOC  oraz 
ZACHOWANIA AGRESYWNE - dostępne w pokoju nauczycielskim oraz w gabinecie pedagoga 
szkolnego. 
Ponadto do Programu Profilaktyczno – wychowawczego wprowadza się: 

 Określenie zadao wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom i 
młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Strategia działao wychowawczych i 
zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem. 

 Procedura zachowania się w przypadku  czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości  

 Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach 
zagrożenia (agresja słowna i fizyczna) 



 Procedury zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie 
zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.) 

 Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach 
zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w innych sytuacjach wychowawczych 

  
Wymienione procedury stanowią załącznik do niniejszego Programu 
 

Działania profilaktyczne w szkole łączymy z działaniami 
wychowawczymi,  w odniesieniu do koncepcji  pracy szkoły opartej na 
diagnozie wychowawczej  oraz modelu ucznia – absolwenta określając 
wspólne cele, zadania oraz formy ich realizacji: 

 założenia teoretyczne (uzasadnione) wynikające z diagnozy zachowao problemowych 

 cele ogólne i szczegółowe (kryterium mierzalności) zadania – czyli jednoznacznie 
sformułowane stwierdzenia wyjaśniające w jaki sposób będą osiągane cele 

 sposób realizacji zadao 

 
SYLWETKA  ABSOLWENTA  SZKOŁY 
  
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyoskiego w Lidzbarku 
opuszczając mury szkoły dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu  
i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, chod nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go 
rzeczywistości. Posiada umiejętnośd efektywnego komunikowania, współpracy oraz 
kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, 
świata. Dba o swoje zdrowie i sprawnośd fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę 
własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do 
ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech 
osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, 
warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 
Według opinii nauczycieli oraz rodziców powinien posiadad rozwinięty zespół cech w pięciu 
obszarach: 
 

Sfera fizyczna 
 dostrzega znaczenie zdrowego środowiska, zna i stosuje aktywne formy wypoczynku 

 jest wysportowany, sprawny fizycznie, dba o zdrowy styl życia i kondycję fizyczną 

 nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo - 

unika zagrożeń związanych z uzależnieniami 

 jest odporny na demagogię i manipulację informacyjną także w zakresie postaw i 

zachowań wobec różnorodnych zagrożeń /narkomania, nikotynizm, alkoholizm, hazard, 

wszelkiego rodzaju zagrożenia związane z „cyberprzestrzenią”/ 

 rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych – jest empatyczny, wrażliwy, użyteczny 

społecznie 

 

Sfera społeczna 
 jest świadomym obywatelem, buduje społeczeństwo obywatelskie 



 empatyczny i wrażliwy na drugiego człowieka 

 podejmuje chętnie działania charytatywne 

 respektuje ogólnie przyjęte normy społeczne  

 umie pracować w zespole – przestrzega ustalonych zasad oraz kieruje się 

odpowiedzialnością za efekt pracy grupy 

 jest wyposażony w podstawowe umiejętności interpersonalne 

 posiada umiejętności ważne dla budowania wspólnej Europy  

            w zakresie: myślenia, uczenia się, współpracy, komunikowania się,    poszukiwania i 

załatwiania spraw do końca, adaptacji 

 jest tolerancyjny w kwestiach religijnych i politycznych 

 komunikatywny, kreatywny , aktywny i użyteczny społecznie  

 

Sfera duchowa 
 ma ukształtowany kodeks etyczno – moralny i kieruje się nim w życiu 

 odróżnia dobro od zła, wie kim jest i rozumie sens życia 

 uczestniczy w życiu swojego kościoła 

 patriota , szanujący symbole narodowe 

 okazuje szacunek i tolerancję wobec drugiego człowieka /jego pogladów i religii/ 

 jest świadomy swojego zdania i poglądów – umie ich bronić 

 potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i symboli 

narodowych i religijnych – własnych i cudzych 

 pacyfista otwarty na świat i ludzi 

 umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i 

niejednoznacznych 

 stosuje zasady uczciwości i godności w życiu osobistym, docenia znaczenie zaufania w 

kontaktach miedzy ludźmi i stara się na nie zasłużyć 

 

Sfera emocjonalna 
 jest asertywny i  ma poczucie własnej wartości 

 kieruje się zasadą odpowiedzialności za podejmowane wybory i decyzje  

 poszukuje rozwiązań kompromisowych w drodze pojawiających się konfliktów 

 potrafi radzić sobie z trudnościami, stresem 

 potrafi właściwie okazywać emocje, posiada kontrolę nad nimi, umie je właściwie ocenić 

 jest opanowany i odpowiedzialny za swoje czyny 

 

Sfera intelektualna 
 potrafi umiejętnie podejmować decyzje  - ponosi za nie odpowiedzialność 

 osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości  

 jest świadomy swoich umiejętności, predyspozycji oraz potrzeb i potrafi samodzielnie je 

rozwijać 

 posiada szeroka wiedzę ogólną, posługuje się poprawną polszczyzną 

 posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające dalszą naukę oraz wybór zawodu 

 systematycznie podwyższa swoje umiejętności w dziedzinie języków obcych (jednym 

posługuje się dobrze). 

 umie posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi 

 umie wyszukiwać, selekcjonować i dokonywać krytycznej analizy informacji 



 cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych, ze zrozumieniem traktuje różnice 

wynikające z niejednakowych możliwości i odmienności 

 potrafi weryfikować uzyskane informacje w oparciu o alternatywne źródła wiedzy 

 ma rozwinięte poczucie estetyki, kultury  

 korzysta krytycznie z mediów – odporny na manipulacje i demagogie 

 zna swoje preferencje jak i ograniczenia – umie wykorzystać swój potencjał 

 
W oparciu o powyższe informacje i wyniki przeprowadzonych badao 

opracowano zakres oddziaływao wychowawczo – profilaktycznym  w ujęciu ogólnym i 
szczegółowym - z przeznaczeniem do realizacji na okres 4 lat. Po tym okresie 
przeprowadzana będzie  ewaluacja działao z określeniem słabych i mocnych stron, 
wniosków i rekomendacji na kolejne lata. 

 
III. PLAN  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 
 
Filarami szkolnych oddziaływao wychowawczo – profilaktycznych są: 

 działania informacyjne i edukacyjne– dostarczanie informacji na temat celów i treści 
kształcenia oraz efektów pracy, jasne kryteria oceniania, wykazywanie  słabych i mocnych 
stron ucznia - z zakresu profilaktyki - podnoszenie świadomości w przestrzeganiu zasad 
bezpieczeostwa i dostarczania adekwatnych informacji na temat skutków zachowao 
ryzykownych w celu umożliwienia dokonania racjonalnych wyborów, nauka umiejętności 
interpersonalnych / 

 działania alternatywne /pomoc w zaspakajaniu potrzeb np. sukcesu, przynależności oraz 
satysfakcji życiowej z angażowania się w działalnośd artystyczną, społeczną, sportową/ 

 komunikowanie się i współdziałanie – wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji 
umożliwiającej wyrażanie własnych poglądów, szczerośd i otwartośd w dyskusji, 
inspirowanie współpracy miedzy uczniami, podejmowanie współpracy z uczniami i ich 
rodzicami – wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów 

 modelowanie – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm 
postępowania na lekcji, w szkole, w otoczeniu innych ludzi 

 działania interwencyjne /pomoc w rozwiązywaniu problemów i wsparcie w 
sytuacjach problemowych 

 

Główne cele wychowawczo -  profilaktyczne 
 
1. Wykształcenie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości 
uniwersalnych, narodowych, paostwowych i lokalnych takich jak: uczciwośd, odpowiedzialnośd, 
sumiennośd i pracowitośd. 
2. Wykształcenie postaw prozdrowotnych poprzez lansowanie zdrowego stylu życia oraz 
konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. 
3. Wykształcenie postaw proeuropejskich poprzez udział w projektach oraz    kreowanie 
wzorca obywatela funkcjonującego w zglobalizowanej rzeczywistości przy zachowaniu 
tożsamości indywidualnej i narodowej. 



4. Przygotowywanie młodzieży do aktywnego udziału w kulturze poprzez stworzenie 
warunków do rozwijania aktywności twórczej, zachowania tradycji i przekazu ludowego 

dziedzictwa kulturowego oraz osiągnięd nauki i kultury polskiej. 
5. Zintegrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej - współpraca z rodziną 
ucznia. 
6. Kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i 
społeczeostwie. 
7.  Stworzenie warunków do rozwoju samorządności szkolnej i wolontariatu. 
8. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowao i uzdolnieo uczniów poprzez 
promowanie nowych atrakcyjnych form zajęd obowiązkowych i pozalekcyjnych 
wspierających rozwój edukacyjny młodzieży, przygotowujących do aktywnego włączenia się 
w społeczeostwo informatyczne posługujące się nowoczesnymi technologiami informacyjno 
– komunikacyjnymi.  
9. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.  
10. Wykształcenie właściwej postawy wobec problemów uzależnieo  - wzmacnianie postaw 
asertywnych w sytuacjach zachowao ryzykownych wśród  młodzieży. 
 
Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności, ukształtowane wartości, wzorce osobowe, 

zachowania i motywacje powinny ułatwiać im umiejętne pełnienie ról społecznych. 

 
 

SZCZEGÓŁOWE  CELE  PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE 
    

 

 

SFERA 

fizyczna emocjonalna intelektualna społeczna       duchowa 

Cel 1 

Uczeń prawidłowo 

rozwija się fizycznie, 

uprawia sporty 

stosowne do wieku 

zainteresowań i swoich 

możliwości. Zna i 

respektuje przepisy 

dyscyplin sportowych 

indywidualnych i 

zespołowych 

 

Cel 1 

Posiada umiejętność 

rozpoznawania, 

rozumienia i 

nazywania swoich 

emocji oraz emocji i  

uczuć innych osób. 

Potrafi sobie radzić z 

trudnościami i 

stresem. 

Cel 1 

Uznaje wartość 

wiedzy jako 

podstawę do rozwoju 

umiejętności i 

zdobycia 

wykształcenia, 

zawodu, pracy. 

Cel 1  

Ma świadomość 

wartości uznawanych 

przez środowisko 

rodzinne, szkolne, 

lokalne i narodowe oraz 

potrzebę aktywności 

społecznej opartej o te 

wartości 

Cel 1 

Odróżnia dobro od 

zła – wie kim jest i 

rozumie sens życia 

Cel 2 

Dba o zdrowie: zna 

zasady prawidłowego 

odżywiania, posiada 

wiedzę o 

zachowaniach 

higienicznych, 

bezpiecznych dla 

zdrowia własnego i 

innych. 

Cel 2 

Nabywa umiejętności 

przedstawiania 

swoich emocji i 

uczuć przy pomocy 

prostej wypowiedzi 

ustnej lub pisemnej 

oraz różnorodnych 

artystycznych form 

wyrazu. 

Cel 2 

Posiada szeroką 

wiedzę ogólną, 

posługuje się 

poprawną 

polszczyzną i  

przynajmniej jednym 

językiem obcym. 

Cel 2 

Zna i stosuje 

podstawowe zasady 

kultury osobistej, 

potrafi zachować się w 

miejscach publicznych, 

instytucjach, kinach, 

teatrach, na wystawach. 

Umiejętnie korzysta z 

transportu publicznego 

i bezpiecznie porusza 

się w ruchu drogowym. 

Cel 2 

Posiada wiedzę na  

temat systemu 

wsparcia 

społecznego, 

instytucjonalnego. 



Cel 3 

Ma świadomość 

szkodliwości 

stosowania używek i 

wie jaki wpływ na 

organizm człowieka 

mają nałogi: palenie 

papierosów, e-

papierosy, narkotyki, 

dopalacze, leki, 

alkohol 

Cel 3 

Jest asertywny – 

potrafi jasno 

spokojnie wyrażać 

swoje zdanie 

szanując innych – 

akceptuje odmienne 

poglądy.  

 
 

Cel 3 

Potrafi pracować 

metodą projektów, 

współpracować w 

grupie, zespole. 

Cel 3 

Potrafi zachować 

bliskość lub dystans w 

relacjach z innymi i 

umie pomagać sobie i 

innym stosownie do 

wieku i predyspozycji. 

Cel 3 

Szanuje 

przekonania 

religijne ludzi 

różnych wyznań i 

narodowości. 

Cel 4 

Uczeń zna zasady 

zachowania 

obowiązujące w 

miejscach publicznych 

np. urzędy, stadiony, 

boiska sportowe, itp 

oraz podstawowe 

przepisy ruchu 

drogowego. 

Cel 4 

Jest otwarty wobec 

świata i innych ludzi, 

aktywny w życiu 

społecznym, 

lokalnym, 

odpowiedzialny za 

siebie i innych. 

Cel 4 

Umiejętnie korzysta z 

zasobów 

bibliotecznych, 

multimedialnych, 

umie posługiwać się 

nowoczesnymi 

technologiami 

informacyjno – 

komunikacyjnymi. 

Cel 4 

Potrafi działać 

charytatywnie w 

wolontariacie, wie jak 

może pomóc drugiemu 

człowiekowi w różnych 

sytuacjach życiowych. 

Cel 4 

Jest przygotowany 

do życia w 

rodzinie, 

społeczeństwie 

Cel 5 

Posiada umiejętność 

wykorzystania własnej 

aktywności ruchowej 

w różnych sferach 

działalności człowieka: 

zdrowotnej, sportowej, 

obronnej, rekreacyjnej, 

artystycznej. 

Cel 5 

Ma świadomość 

wartości i norm 

uznanych przez 

środowisko domowe, 

szkolne, lokalne i 

narodowe. Ma 

potrzebę aktywności 

społecznej opartej o 

te wartości. 

Cel 5 

Zna wartość 

ofiarności, 

solidarności, 

altruizmu, 

patriotyzmu i 

szacunku dla tradycji. 

Cel 5 

Potrafi przewidzieć i 

ocenić konsekwencje 

swojego postępowania i 

zachowania. 

Cel 5 

Ma ukształtowaną 

postawę 

samokrytycyzmu, 

samoakceptacji, 

rozwinięte 

poczucie godności 

osobistej. 

Potrafi prawidłowo 

bronić własnego 

zdania, przekonań, 

jest odporny na 

manipulacje i 

demagogie. 

Cel 6 

Uczeń rozumie czym 

jest 

niepełnosprawność, 

zna zasady udzielania 

pierwszej pomocy. 

Cel 6 

Ma poczucie 

tożsamości 

indywidualnej, 

kulturowej, 

narodowej, 

regionalnej oraz 

poczucie godności 

własnej osoby i 

szacunek dla 

godności innych 

osób. 

Cel 6 

Umie wyszukiwać 

selekcjonować i 

dokonywać 

krytycznej analizy 

informacji. Zna swoje 

preferencje jak i 

ograniczenia – umie 

zaplanować swoją 

przyszłość. 

Cel 6 

Ma potrzebę 

aktywności społecznej. 

W sposób prawidłowy 

uczestniczy w życiu 

klasy, szkoły, 

środowiska. 

Jest świadomym 

obywatelem – buduje 

społeczeństwo 

obywatelskie 

Cel 6 

Jest przygotowany 

do tworzenia 

światopoglądu i 

własnego świata 

wartości. 

  

 

 

Aby osiągnąd zamierzone cele – wyznaczyliśmy następujące zadania: 
 

 



Działania skierowane do wszystkich uczniów 
 
SFERA INTELEKTUALNA 
Cel 1 
Uznaje wartośd wiedzy jako podstawę do rozwoju umiejętności i zdobycia wykształcenia , 
zawodu, pracy. 
 
Zadanie Metody i formy 

realizacji 

Odpowiedzialni Czas realizacji 

1.Świadoma realizacja 

podstawy programowej 

liceum , ze szczególnym 

uwzględnieniem tych 

przedmiotów , które 

uczeń planuje 

wykorzystać w wyborze 

zawodu. 

 

1.Udział w konkursach i 

olimpiadach 

przedmiotowych, 

- Udział w pracy kół 

zainteresowań, 

1. N-le 

poszczególnych  

przedmiotów , 

pedagog szkolny. 

1.Diagnoza 

zdolności  do 

końca 

października w 

klasie I., 

- Lata nauki 

szkolnej. 

2.Doradztwo edukacyjno 

– zawodowe , 

samopoznanie , 

planowanie kariery. 

2.Zajęcia z pedagogiem 

np. na godz. wych. 

- Organizacja warsztatów 

dotyczących planowania 

kariery zawodowej, 

2. Wychowawca i 

pedagog szkolny. 

2.Godz. wych. w 

klasie I i III.. 

 
Cel 2 
Posiada szeroką wiedzę ogólną, posługuje się poprawną polszczyzną i przynajmniej jednym 
językiem obcym. 

 

Zadanie Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Czas 
realizacji 

1.Uczeo świadomie 
uczestniczy w 
zajęciach szkolnych , 
zarówno 
obowiązkowych jak i 
pozalekcyjnych , stara 
się uzyskad jak 
najlepsze wyniki ze 
wszystkich 
przedmiotów. 
2.Uczeo poprawnie 
wypowiada się w 
mowie i piśmie  , 
dostosowuje swój 
język do sytuacji , w 
której się znajduje. 
 

1.Systematyczny udział w 
zajęciach szkolnych , 
angażowanie się uczniów w 
pracę na lekcji i poza nią. 
 
 
 
 
 
 
2.Dyktando szkolne, 
liczne prezentacje ustne na 
lekcjach j. polskiego i in. 
Drama na lekcjach języka 
polskiego i udział w 
warsztatach teatralnych. 

1.Wychowawcy. 
N-le poszczególnych 
przedmiotów. 
 
 
 
 
 
 
 
2.N-le j. polskiego i in. 
przedmiotów , n-l 
prowadzący grupę 
teatralną 

1.Cały rok 
szkolny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Cały rok 
szkolny. 



 
Cel 3 
Potrafi pracować metodą projektu , współpracować w grupie , zespole. 
 
Zadanie Metody i formy 

realizacji 
Odpowiedzialni Czas realizacji 

1.Wykonanie metodą 
projektu powierzonego 
zadania: znajomośd 
rodzajów projektów , 
czasu realizacji , celów , 
zadao , przykładowych 
źródeł i kryteriów ocen 
prezentacji. 
2.Uczeo samodzielnie 
lub w grupie proponuje 
tematy projektów. 
 

1.Projekt zbiorowy , 
klasowy , 
międzyklasowy. 
 
 
 
 
 
2.Zgłaszanie tematów , 
dyskusja na temat 
zasadności zgłoszeo , 
wybór projetu. 

1.N-le 
poszczególnych 
przedmiotów , 
wychowawcy. 
 
 
 
 
2.N-le 
poszczególnych 
przedmiotów , 
wychowawcy , 
pedagog. 

Zgodnie z 
programem 
nauczania. 
 
 
 
 
 
2. Cały rok 
szkolny. 

 
Cel 4 

Umiejętnie korzysta z zasobów bibliotecznych , multimedialnych, umie posługiwać się 

nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. 

 
Zadanie Metody i formy 

realizacji 

Odpowiedzialni Czas realizacji 

1.Posługiwanie się 
zasobami biblioteki 
szkolnej w celu 
wykonania zadao 
wyznaczonych przez 
szkołę. 
 
2. Przygotowanie 
samodzielne lub w 
grupie prezentacji 
multimedialnych i 
projektów. 
 

1.Poszukiwanie 
odpowiedniej 
bibliografii, 
Konsultacja z n-lem 
bibliotekarzem. 
 
 
2. Praca z 
wykorzystaniem TIK- u. 

1.N-l bibliotekarz. 
 
 
 
 
 
 
2.N-le 
poszczególnych 
przedmiotów , n-l 
bibliotekarz , n-l 
informatyki. 

1.Cały rok szkolny. 
 
 
 
 
 
 
2.Cały rok. 

 
Cel 5 
Zna wartośd ofiarności , solidarności , altruizmu , patriotyzmu i szacunku dla tradycji. 
 

Zadanie Metody i formy 
realizacji 

Odpowiedzalni Czas realizacji 

1.Udział w obchodach  
świąt narodowych i 

1.Przygotowanie 
spektakli o 

1.N-l historii , 
prowadzący warsztaty 

1.11 listopada ,  
3 maja-spektakle  



rocznic o charakterze 
patriotycznym . 
 
 
 
 
2.Wnikliwa analiza dzieł 
sztuki – w tym literatury , 
muzyki , malarstwa i in. o 
tematyce narodowej i 
patriotycznej. 
 
3.Poznaje i utrwala 
wiedzę na temat 
bohaterów narodowych , 
ważnych wydarzeo 
historycznych dla Polski i 
świata. 

charakterze 
patriotycznym , 
wystaw. 
 
 
 
2.Czytanie lektur 
szkolnych i in. – 
analiza i interpretacja. 
 
 
 
3.Pogadanka , film , 
spektakl, wycieczka. 
 
 

teatralne. 
 
 
 
 
 
2.N-le j.polskiego , 
historii , wiedzy o 
kulturze wos-u , 
wychowawcy , 
pedagog. 
 
3.N-le j.polskiego , 
historii , wiedzy o 
kulturze , wos-u , 
wychowawcy. 

wybuch II wojny 
świat. , rocznica 
upamiętniająca 
żołnierzy 
wyklętych-
gazetki. 
2.W dniach 
rocznic , cały rok. 
 
 
 
 
3.W czasie 
obchodów  świąt 
narodowych i 
rocznic. 

 
Cel 6 
Umie wyszukiwad  , selekcjonowad i dokonywad krytycznej analizy informacji. zna swoje 
preferencje jak i ograniczenia – umie zaplanowad swoją przyszłośd. 

 
Zadanie Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji 

1.Wdrażanie do 
odpowiedzialności za swoje 
wybory i decyzje. 
 
 
 
2.Wskazuje swoje mocne i 
słabe strony , określa 
wartości i cele życiowe. 
 

1.Monitorowanie  
osiągnięd uczniów i 
absencji na zajęciach 
szkolnych i pozaszkolnych. 
 
 
2.Zajęcia z pedagogiem 
szkolnym , dotyczące 
samopoznania. , i kariery 
zawodowej. 

1.Wychowawcy , 
n-le 
poszczególnych 
przedmiotów , 
dyrektor szkoły , 
pedagog. 
2.Pedagog 
szkolny i 
wychowawcy. 

1.Cały rok. 
 
 
 
 
 
2.Zgodnie z 
planem pracy 
wychowawcy 
i pedagoga. 

 

 

SFERA  DUCHOWA 
Cel 1 
Odróżnia dobra od zła – wie kim jest i rozumie sens życia 
 

Zadanie Metody i formy realizacji Termin 

1. Przedstawienie podstaw 
kultury śródziemnomorskiej i 
judeochrześcijaoskiej. 
 

Nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych oraz religii w 
czasie lekcji. 
 

Zgodnie z planem pracy. 

2. Zapoznanie z najważniejszymi Nauczyciele przedmiotów Zgodnie z planem pracy. 



systemami filozoficznymi. 
 

humanistycznych oraz religii w 
czasie lekcji. 
 

3. Częsty kontakt z 
wartościowymi tekstami kultury. 

Nauczyciele i wychowawcy 
zapoznają uczniów z tekstami 
kultury wymaganymi przez 
podstawę programową, ale 
także wybranymi lub 
wskazanymi przez nich w 
zależności od indywidualnego 
rozpoznania potrzeb ucznia. 
Formy: dobór lektur, 
spotkania autorskie, wycieczki 
edukacyjne do kin, teatrów, 
muzeów, na wystawy itp. 
 

Zgodnie z 
harmonogramem 
szkolnym. 

4. Skłonienie do autorefleksji. Nauczyciele w czasie 
indywidualnych rozmów bądź 
przez zainicjowanie takiej 
formy pracy, która wymusza 
autorefleksję (rozprawka, esej, 
własna działalnośd 
artystyczna). 
 

Zgodnie z planem pracy. 
Na bieżąco. 

 
Cel 2 
Posiada wiedzę na temat systemu wsparcia społecznego, instytucjonalnego. 
 

Zadanie Metody i formy realizacji Termin 

1. Modelowanie umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych 
 

Wychowawcy na godzinach 
wychowawczych omawiają 
szczegółowo  wirtualne lub 
rzeczywiste sytuacje 
kryzysowe, pokazując wiele 
możliwości rozwiązania 
sytuacji. Uczniowie za 
pomocą metod 
aktywizujących np. drzewa 
decyzyjnego, analizy SWOT, 
włączają się aktywnie w 
poszukiwanie rozwiązao. 
 

Zgodnie z planem 
pracy. 

2. Zapoznanie z najważniejszymi 
ogniwami wsparcia społecznego i 
instytucjonalnego. 

Nauczyciele wychowawcy są 
zobowiązani przeprowadzid 
lekcję na temat instytucji 
wspierających.  
 

W pierwszych 
miesiącach nauki 
ucznia w szkole. 



3. Udostępnienie informacji o 
formach wspierania. 

Pedagog/ bibliotekarz/ 
wychowawca poprzez 
zamieszczenie informacji o 
dostępnych formach 
wspierania społecznego i 
instytucjonalnego na gazetce 
szkolnej, w gablocie, witrynie 
szkoły lub innym, dostępnym 
dla ucznia miejscu w sieci. 
 

Na bieżąco. 

 
Cel 3 
Szanuje przekonania religijne ludzi różnych wyznao i narodowości. 
 

Zadanie Metody i formy realizacji Termin 

1. Kształtowanie postaw 
tolerancji. 

Nauczyciele poprzez dobór 
tekstów kultury i materiałów 
pomocniczych, które w 
jednoznaczny sposób 
gloryfikują m.in. ekumenizm, 
tolerancję, a piętnują 
fanatyzm religijny i 
nacjonalizm. 
 

Zgodnie z planem pracy. 

2. Poznaje różnorodnośd 
religijną i narodowościową. 

Spotkania i wyjazdy 
edukacyjne – wszyscy 
nauczyciele.  

Zgodnie harmonogramem 
imprez szkoły. 

3. Organizacja i realizacja 
projektów w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Kapitał Ludzki i 
innych 

Koordynatorzy i uczestnicy 
projektu w ramach EFS są 
beneficjentami korzyści 
płynących z członkowstwa w 
UE. 

Zgodnie z 
harmonogramem projektu. 

4. Znajomośd historii 
własnego narodu, rozumienie 
mechanizmów rządzących 
historią i krytyczny, 
refleksyjny osąd wydarzeo 
historycznych. 

Nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych uczą 
rozumienia historii i podstaw 
historiozofii. 
Nauczyciele i wychowawcy 
dążą do rozbudzenia dumy i 
refleksji związanej z 
przeszłością Polski i Polaków w 
kontekście historii 
powszechnej. 
Udział w uroczystościach 
upamiętniających ważne 
wydarzenia historyczne. 

Zgodnie z planem pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie harmonogramem 
imprez szkoły. 

 
 



Cel 4 
Jest przygotowany do życia w rodzinie, społeczeostwie 
 

Zadanie Metody i formy realizacji Termin 

1. Posiadanie wiedzy na 
temat życia w rodzinie, 
docenianie wartości rodziny 

Nauczyciel WDŻ oraz 
nauczyciele wychowawcy 
aktywizują uczniów do udziału 
w zajęciach WDŻ oraz 
dobierają tematy godzin 
wychowawczych tak, by 
poruszad te tematy.  
Włączanie rodziców w Zycie 
szkoły poprzez zapraszanie na 
apele, wycieczki, lekcje 
otwarte. 

Zgodnie z planem pracy 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z 
harmonogramem imprez 
szkolnych. 

2. Uczniowie budują szkolną i 
lokalną samorządnośd 

Opiekun SU wraz z uczniami 
przeprowadzają wybory do 
Samorządu Uczniowskiego, 
współorganizują wybory do 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 

Zgodnie z 
harmonogramem pracy 
szkoły i UMiG Lidzbark 

3. Aktywne działanie SU Opiekun SU z wychowawcami 
tworzą przyjazną atmosferę i 
promują inicjatywy 
uczniowskie typu: maraton 
filmowy, dyskoteka, działanie 
szkolnego radiowęzła. 

Na bieżąco  

4. Uczniowie uczestniczą w 
życiu lokalnej społeczności. 

Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, wychowawcy 
wraz z uczniami biorą  
-udział w działaniach,  
wystawach, imprezach 
organizowanych przez MGOK 
-udział w działaniach,  
wystawach, imprezach 
organizowanych przez M-GBP 
w Lidzbarku 
Uczniowie pod opieką 
nauczycieli są twórcami – 
wystawiają spektakle, 
zapraszają na konkursy i 
spotkania. 

Wg kalendarza imprez. 

5. Nowoczesne rozumienie 
patriotyzmu 

Nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych podkreślają 
ważkośd postawy 
obywatelskiej.  
 

Zgodnie z planem pracy. 

 



 
Cel 5 
Ma ukształtowaną postawę samokrytycyzmu, samoakceptacji, rozwinięte poczucie godności 
osobistej. 
Potrafi prawidłowo bronid własnego zdania, przekonao, jest odporny na manipulację i 
demagogię. 
 

Zadanie Metody i formy realizacji Termin 

1. Przygotowanie młodzieży 
do wyboru ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej 
poprzez poradnictwo 
zawodowe ukierunkowane na 
wczesne rozpoznawanie i 
ocenę możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz 
różne formy działao 
rozwijających umiejętności 
kluczowe, które są niezbędne 
do samorealizacji w dorosłym 
życiu, aktywności społecznej i 
uzyskania szans na rynku 
pracy w społeczeostwie 
opartym na wiedzy. 

Spotkania z doradcą 
zawodowym oraz doradztwo 
zawodowe przeprowadzane 
przez wychowawców, 
bibliotekarza i nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów. 
 

Na bieżąco. 

2. Przygotowanie młodzieży 
do świadomego i 
odpowiedzialnego korzystania 
ze środków masowej 
komunikacji z zachowaniem 
postawy dystansu i 
krytycyzmu wobec informacji 
przekazywanych przez media 
poprzez udział w różnych 
formach zajęd 
profilaktycznych dotyczących 
cyberprzemocy. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
bibliotekarz i pedagog szkolny 
podczas lekcji, godzin 
wychowawczych , konkursów i 
akcji bibliotecznych, 
projektów CEO i innych 
instytucji; przeprowadzenie 
„Dnia Profilaktyki Szkolnej” 
 

Wg planów i 
harmonogramów pracy. 

3. Poznanie i wdrożenie 
podstaw erystyki 

Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów uczą dyskusji i 
tworzą przyjazna dla niej 
atmosferę m.in. przez 
stosowanie metod 
aktywizujących typu. Stolik 
ekspercki, panel dyskusyjny. 

Zgodnie z planami pracy. 

 
Cel 6 
Jest przygotowany do tworzenia światopoglądu i własnego świata wartości. 
 



Zadanie Metody i formy realizacji Termin 

1. Wdrożenie poczucia 
uczciwości i godności w życiu 
osobistym, doceniania 
znaczenie zaufania w 
kontaktach miedzy ludźmi  

Ogół pracy wychowawczej 
nauczycieli, rodziców 
prowadzonej przez cały okres 
trwania nauki w szkole. 

Na bieżąco. 

2. Wyrobienie odpowiedzialności 
za podejmowane wybory i decyzje  

Doradca zawodowy, 
nauczyciele w czasie godzin 
wychowawczych, spotkao z 
przedstawicielami szkół, 
wyjazdów na targi edukacyjne 
wspomagają uczniów m.in. w 
wyborze przyszłej ścieżki 
edukacyjnej. 

Na bieżąco. 

3. Umiejętnośd tworzenia 
zdrowych kompromisów 

Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów uczą dyskusji i 
sami swoją postawą wskazują 
na potrzebę porozumienia 
osiągniętego w wyniku 
wzajemnych ustępstw 
 

Na bieżąco. 

4. Otwarte wyrażanie własnego 
zdania 

Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów uczą dyskusji i 
tworzą przyjazne warunki do 
wyrażania własnego zdania 
Uczniowie wraz z opiekunami 
(SU, bibliotekarz, 
wychowawcy) współtworzą 
dokumenty szkolne, tworzenie 
gazetkę szkolną, scenariusze 
imprez szkolnych 

Na bieżąco. 

 
 

STREFA  SPOŁECZNA 
Cel 1  
Ma świadomośd wartości uznawanych przez środowisko rodzinne, szkolne, lokalne  
i narodowe oraz potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości. 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

1. Wzmacnianie znaczenia rodziny, postawy 
patriotycznej. 
2. Otoczenie szczególną opieka uczniów 
 z rodzin niepełnych i dysfunkcyjnych . 

3. Uwrażliwianie na zagrożenia wpływające 
na funkcjonowanie w społeczeostwie. 

- Udział w uroczystościach, apelach uczniów  
i rodziców. 

- Uświadamianie istnienia problemów o 
charakterze społecznym ( np. narkomania, 
alkoholizm, przemoc w rodzinie) poprzez 
inscenizację teatralną (działalnośd szkolnego 
teatru profilaktycznego). 



- Indywidualizacja pracy na lekcji. 

Termin: w ciągu roku 
Odpowiedzialni: wychowawcy, opiekun szkolnego teatru profilaktycznego 
 
Cel 2 
Zna i stosuje podstawowe zasady kultury osobistej, potrafi zachowad się w miejscach 
publicznych, instytucjach, kinach, teatrach, na wystawach. Umiejętnie korzysta z transportu 
publicznego i bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym. 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

1. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 
2. Kształtowanie postaw tolerancji. 
3. Uczenie zasad właściwego zachowania się 
4. Dbałośd o kulturę języka. 

- Organizowanie wspólnych wyjśd, wyjazdów, 
wycieczek. 
- Stosowanie zwrotów grzecznościowych. 
- Stosowanie na lekcjach metod 
aktywizujących (dyskusja, praca w grupach, 
burza mózgów itp.) 
 

Termin: w ciągu roku szkolnego 
Odpowiedzialni: wychowawcy, nauczyciele, polonista. 
 
Cel 3 
Potrafi zachowad bliskośd lub dystans w relacjach z innymi i umie pomagad sobie i innym 
stosownie do wieku i predyspozycji. 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

1. Kształtowanie umiejętności 
komunikowania się. 
2. Integrowanie zespołu klasowego, 
tworzenie pozytywnego klimatu 
emocjonalnego w grupie. 
3. Uświadomienie zagrożeo płynących z 
braku tolerancji. 
 

- Umożliwienie uczniom wejścia w różne role- 
koordynatora, gospodarza klasy. 
- Wspieranie inicjatyw uczniów, kształtowanie 
odpowiedzialności za podjęte zadania 
(współorganizowanie połowinek, studniówki). 
- Stosowanie  techniki dramy przy 
rozwiązywaniu problemów w grupie. 
 

Termin: w ciągu roku szkolnego 
Odpowiedzialni: wychowawcy, rodzice, pedagog 

 
Cel 4 
Potrafi działad charytatywnie w wolontariacie, wie jak może pomóc drugiemu człowiekowi  
w różnych sytuacjach życiowych. 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

1. Rozwijanie i wspieranie działalności 
wolontariackiej oraz edukacji  i programów 
rówieśniczych mających na celu modelowanie 
postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 
2. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem 

lokalnym – nawiązywanie kontaktów z 

- Udział w charytatywnych akcjach takich jak: 
Góra Grosza, Szlachetna Paczka,  
- Pomoc bezdomnym zwierzętom /współpraca 

ze stowarzyszeniem „Psia przystań/ 

- Wspólpraca z PSOUU w Działdowie /pomoc 

w organizacji imprez dla dzieci z 



organizacjami społecznymi,  

stowarzyszeniami, osobami prywatnymi, 

podtrzymywanie nawiązanej już współpracy 

3. Wdrażanie uczniów do budowania 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez bycie 

użytecznym społecznie. 

niepełnosprawnością intelektualną 
- Organizowanie pomocy koleżeoskiej ( np. 
pomoc w nauce). 
- Organizowanie Szkolnego Dnia Profilaktyki 
- Prowadzenie z uczniami warsztatów 

umiejętności społecznych /rozwijanie empatii, 

uczenie asertywności, konstruktywnych 

metod komunikacyjnych,  umiejętnego 

podejmowania decyzji/ 
Termin: w ciągu roku 
Odpowiedzialni: pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 
Cel 5 
Potrafi przewidzied i ocenid konsekwencje swojego postępowania i zachowania. 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

1. Kształtowanie postaw i zachowao 
sprzyjających budowaniu właściwych relacji 
z drugim człowiekiem 

- Stosowanie  techniki dramy przy 
rozwiązywaniu problemów w grupie. 
- Prowadzenie z uczniami warsztatów 
umiejętności społecznych /rozwijanie empatii, 
uczenie asertywności, konstruktywnych 
metod komunikacyjnych,  umiejętnego 
podejmowania decyzji/ 
 

Termin: w ciągu roku szkolnego 
Odpowiedzialni: wychowawcy, pedagog 
 
Cel 6 
Ma potrzebę aktywności społecznej. W sposób prawidłowy uczestniczy w życiu klasy, szkoły, 
środowiska. Jest świadomym obywatelem – buduje społeczeostwo obywatelskie 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

1. Kształtowanie postaw obywatelskich. 
2. Wpajanie szacunku do tradycji, historii, 
symboli narodowych. 
3. Wdrażanie do samorządności. 
4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności. 
5. Kształtowanie poczucia przynależności do 
społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności 
europejskiej. 
 

- Poznawanie dziejów narodowych poprzez 
różnorodne działania (udział w spektaklach 
teatralnych, konkursach, olimpiadach, 
tworzenie gazetek ściennych o tematyce 
historycznej i obywatelskiej). 
- Organizowanie uroczystości szkolnych 
związanych ze świętami narodowymi (np. 
obchody Święta Niepodległości). 
- Organizowanie wyborów do samorządu 
uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Miasta 
(kampania wyborcza, głosowanie). 
- Opracowanie i realizowanie działao ujętych 
w planie Samorządu Uczniowskiego ( 
obchody Dnia Talentów, Walentynek, 
Mikołajek itp.) 



- Podejmowanie działao w Szkolnym 
Radiowęźle. 
- Organizowanie wycieczek regionalnych, 
krajowych, europejskich. 
- Zapoznanie uczniów z dokumentacją 
szkolną, przepisami prawa ( Statut Szkoły, 
Regulamin Szkoły, Prawa Człowieka itp.) 
 
 

Termin: w ciągu roku szkolnego 
Odpowiedzialni: dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel historii, wos-u, 
opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 
SFERA FIZYCZNA 
Cel 1 
Uczeo prawidłowo rozwija się fizycznie, uprawia sporty,  stosowne do wieku i swoich 
możliwości.  Zna i respektuje przepisy dyscyplin sportowych indywidualnych i zespołowych 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

- Dwiczenie zasad   w gry drużynowe. 
 - Angażowanie młodzieży w akcje sportowe, 
turnieje, zawody. 
- Propagowanie sportów całego życia min. 
bieganie,  jazda na rowerze narciarstwo 
biegowe i zjazdowe itp. 

- Rozgrywki na lekcjach wychowania 
fizycznego oraz SKS. 
- Zoorganizowanie imprezy sportowej „Biegnij 
szkoło” 
- Udział uczniów w olimpiadach i zawodach 
miejskich, wojewódzkich, powiatowych 

Osoba odpowiedzialna – nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny, nauczyciele, 

zgodnie z planami pracy, wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – 

profilaktycznym 
 
Cel 2 
Dba o zdrowie: zna zasady prawidłowego odżywiania, posiada wiedzę o zachowaniach 
higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych. 

 

Zadanie Metody i formy realizacji 

- Przekazywanie i utrwalanie wiedzy jak 
dobrad dietę odpowiednio do wieku. 
- Kształtowanie zasad higieny  oraz nawyków 
jak dbad o bezpieczeostwo osobiste dając 
przykład swoim rówieśnikom. 
- Kształtowanie zachowao  prozdrowotnych -   
czynniki, które mogą pozbawid nas zdrowia. 
- Kształtowanie nawyków takich jak: 
racjonalne gospodarowanie 
czasem, planowanie zajęd.  
 

- Obliczanie wskaźnika  BMI /dwiczenia/ 
- Prezentacja multimedialna na temat zasad 
prawidłowego odżywiania, zasad higieny i 
bezpieczeostwa 
- Dwiczenia praktyczne w ramach SKS 
 



Osoba odpowiedzialna – nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny, nauczyciele, 

zgodnie z planami pracy, wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – 

profilaktycznym. 

 

Cel 3 
Ma świadomośd szkodliwości stosowania używek i wie jaki wpływ na organizm człowieka 
mają nałogi: palenie papierosów, e-papierosy, narkotyki, dopalacze, leki, alkohol 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych - 
uczeo przygotowuje projekt „Szkodliwy 
wpływ używek na organizm”. 
- Organizacja konkursów plastycznych: np.  
wystawa plakatów obrazująca skutki 
stosowania używek. 
- Przekazywanie wiedzy na temat chorób 
cywilizacyjnych,  społecznych i psychicznych. 

- Metoda projektu 
- Prezentacja multimedialna 
- Wystawa plakatów 
- Pogadanki w ramach godzin 
wychowawczych 
- Zajęcia warsztatowe z pedagogiem 
szkolnym. 

Osoba odpowiedzialna – nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny, nauczyciele, 

zgodnie z planami pracy, wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – 

profilaktycznym. 

 
Cel 4 

Uczeo zna zasady zachowania obowiązujące w miejscach publicznych np. urzędy, stadiony, 
boiska sportowe, itp oraz podstawowe przepisy ruchu drogowego. 

 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

- Przekazywanie uczniom  zasad kulturalnego 
kibicowania 
- „Kibole – kontra kibice” /Ustawa karna/  
- Kształtowanie w młodzieży nawyków 
ekologicznych -  pogłębianie wiedzy o 
specyfice własnego regionu.  
- Kształtowanie umiejętności i nawyków - 
młodzież samodzielnie korzysta ze środków 
komunikacji publicznej, zna podstawowe 
przepisy ruchu drogowego. 

- Udział uczniów w zawodach sportowych 
organizowanych przesz szkołę i w zawodach 
pozaszkolnych. 
- Udział uczniów w powiatowych konkursie 
motoryzacyjnym. 
 

Osoba odpowiedzialna – nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny, nauczyciele, 

zgodnie z planami pracy, wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – 

profilaktycznym. 

 

Cel 5 
Uczeo posiada umiejętnośd wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach 
działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej , artystycznej. 
 

Zadanie Metody i formy realizacji 

 
- Dwiczenie własnej motoryki, poznawanie 

- Udział uczniów w powiatowej olimpiadzie o 
Obronie Cywilnej 



temperamentu w celu kztałtowania 
umiejętności artystycznych, sportowych, 
rekreacyjnych – zgodnie z własnymi 
predyspozycjami 
- Kształtowanie postaw obywatelskich, 
rozwijanie aktywności własnej – użytecznośd 
społeczna /Szkolny Klub Wolontariatu, 
działalnośd na rzecz PCK/. 
- Kultywowanie tradycji narodowych i ich 
obrzędowości.  
- Angażowanie młodzieży w  akcje 
profilaktyczne /Dzieo Profilaktyki, Dzieo bez 
papierosa, Światowy Dzieo Walki z AIDS itp. / 
- Rozwijanie u uczniów umiejętności 
konstruktywnego spędzania czasu wolnego 

- Udział w konkursach i przeglądach 
artystycznych. 
- Warsztaty teatralne – grupa „Drako” 
- Zbiórka żywności, góra grosza, olimpiada 
wiedzy z PCK. 
- Wycieczki klasowe i między klasowe. 
- Opracowywanie gazetek tematycznych, 
plakatów i ulotek. 
- Udział młodzieży w różnych formach 
przekazu /zgodnie z zainteresowaniami i 
predyspozycjami/ 
 
 
 

Osoba odpowiedzialna – nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny, nauczyciele, 

zgodnie z planami pracy, wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – 

profilaktycznym. 

 
Cel 6 
Uczeo rozumie czym jest niepełnosprawnośd, w tym uprawnienia osób z 
niepełnosprawnościami do korzystania z systemu wsparcia społecznego - zna zasady 
udzielania pierwszej pomocy. 

 

Zadanie Metody i formy realizacji 

- Organizowanie dwiczeo praktycznych z 
zasad udzielania pierwszej pomocy. 
- Przekazywanie młodzieży informacji na 
temat form i sposobów udzielania pomocy 
osobom chorym i niepełnosprawnym. 
- Predyspozycje zdrowotne – poznawanie 
swoich preferencji i ograniczeo przy wyborze 
przyszłego zawodu.   Kryteria zdrowotne w 
wyborze zawodu.  

- Udział w zawodach ratownictwa 
medycznego. 
- Udział w lekcjach z doradztwa zawodowego 
- Prezentacja multimedialna ukierunkowana 
na predyspozycje do wykonywania danego 
zawodu. 

Osoba odpowiedzialna – nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny, nauczyciele, 
zgodnie z planami pracy, wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – 
profilaktycznym. 
 

SFERA EMOCJONALNA 
Cel 1 
Posiada umiejętnośd rozpoznawania, rozumienia i nazywania swoich emocji oraz emocji i 
uczud innych osób. Potrafi sobie radzid z trudnościami i stresem. 

Zadanie  Metody i formy realizacji 

Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie 
poprzez: 

 poznawanie swoich mocnych stron 

  docenianie własnych sukcesów 

Zajęcia z wychowawcami i pedagogiem 



Rozwijanie umiejętności społecznych: 

 osobowośd, czym jest – typy osobowości 

 sekrety charakteru, jego cechy i typy,  
emocje - ich klasyfikacja, powstawanie  
i wyrażanie, zarządzanie emocjami 

Warsztaty z pedagogiem 

Preferencje uczenia się a emocje – ich wpływ 
na umiejętności uczenia się 
 

Warsztaty z pedagogiem, wychowawcami 
klas, nauczycielami 

Osoba odpowiedzialna – pedagog szkolny, nauczyciele, zgodnie z planami pracy, 
wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym. 
 
Cel 2 
Nabywa umiejętności przedstawiania swoich emocji i uczud przy pomocy prostej wypowiedzi 
ustnej lub pisemnej oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu. 

Zadanie  Metody i formy realizacji 

Angażowanie uczniów do przygotowania  
spektakli teatralnych, wystaw, szkolnych 
kampanii, festynów, debat i  konkursów 

Spektakle, wystawy itp. przygotowane przez 
wszystkich nauczycieli. 

Praca z uczniem zdolnym w ramach zajęd 
obowiązkowych i poza lekcyjnych. 
 

Warsztaty, zajęcia poza lekcyjne, lekcje 
przedmiotowe. Wykorzystanie aktywnych 
metod pracy. 

Wykorzystanie różnych form przekazu do 
przedstawiania własnych emocji. 
 
 

Teatr profilaktyczny, warsztaty malarskie 
dziennikarskie, itp.  

Osoba odpowiedzialna – pedagog szkolny, nauczyciele, zgodnie z planami pracy, 
wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym 
 
Cel 3  
Jest asertywny – potrafi jasno spokojnie wyrażad swoje zdanie szanując innych – akceptuje 
odmienne poglądy.  

Zadanie  Metody i formy realizacji 

Modelowanie umiejętności radzenia sobie  
w sytuacjach kryzysowych – nauka 
asertywności 

warsztaty, zajęcia lekcyjne w ramach godzin 
wychowawczych, kształtowanie postaw 
asertywnych 

Organizacja zajęd i warsztatów z zakresu: 
komunikacji interpersonalnej 

warsztaty z pedagogiem 

Asertywnośd – sposób na życie. Budowanie 
autorytetu. 

Podczas zajęd lekcyjnych przy użyciu 
aktywnych metod pracy. 

Osoba odpowiedzialna – pedagog szkolny, nauczyciele, zgodnie z planami pracy, 
wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym 
  
Cel 4  
Jest otwarty wobec świata i innych ludzi, aktywny w życiu społecznym, lokalnym, 
odpowiedzialny za siebie i innych. 

Zadanie  Metody i formy realizacji 

Angażowanie uczniów w prace Samorządu Realizacja zadao Samorządu Uczniowskiego 



Uczniowskiego – budowanie społeczeostwa 
obywatelskiego. 

przy pomocy różnych elementów pracy 
grupowej. Poznawanie ról grupowych – 
dobór zadao wg predyspozycji i uzdolnieo. 

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej 
podczas zajęd lekcyjnych. 

Stosowanie metod aktywizujących na 
wszystkich lekcjach. 

Nabór uczniów do Szkolnego Klubu 
Wolontariatu – rozwijanie  aktywności 
własnej poprzez poznawanie swoich 
preferencji.  

Organizacja szkoleo, spotkania robocze, 
praca wolontariacka 

Osoba odpowiedzialna – pedagog szkolny, nauczyciele, zgodnie z planami pracy, 
wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym 
 
Cel 5 
Ma świadomośd wartości i norm uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i 
narodowe. Ma potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości. 

Zadanie  Metody i formy realizacji 

Diagnoza pod kątem zdolności, możliwości, 
aktywności, systemu wartości, 
zainteresowao.  
 

Warsztaty mające na celu samopoznanie 
uczniów /rozwój samoświadomości – 
autodiagnoza/ - pedagog szkolny 

Realizacja na godzinach wychowawczych 
tematów o systemie wartości, kształtowaniu 
charakteru, postaw – osobowości człowieka. 

Zajęcia z pedagogiem i wychowawcą. 

Wdrażanie wychowanków do 
odpowiedzialności za podejmowane wybory 
i decyzje. 

Kształtowanie postaw uczniów poprzez 
stosowanie jasnych norm i zasad w pracy 
wychowawczej – konsekwentna praca 
wszystkich nauczycieli. 

Szerzenie wśród młodzieży znajomości 
prawa  
i wyrabianie nawyku poszanowania go 

Poruszanie tematyki dotyczącej  
obowiązków człowieka oraz 
odpowiedzialności za ich lekceważenie (w 
ramach godzin wychowawczych oraz 
niektórych lekcji) 

Osoba odpowiedzialna – pedagog szkolny, nauczyciele, zgodnie z planami pracy, 
wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym 
   
Cel 6   
Ma poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej oraz poczucie 
godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób. 

Zadanie  Metody i formy realizacji 

Kultywowanie tradycji i obrzędowości 
narodowej, lokalnej i szkolnej.  

Omawianie tematyki z tego zakresu na 
lekcjach wychowawczych.  
Podejmowanie różnych form aktywności 
własnej. 
 

Rozwijanie empatii, tolerancji dla wszelkich 
odmienności.  

Pogadanki na lekcjach i godzinach 
wychowawczych. Konsekwentne 
przestrzeganie kodeksu etycznego. 



Ekumenizm a chrześcijaostwo i inne 
wyznania. 

Zajęcia z księdzem – nauczycielem religii, 
nauczycielem etyki. 

Osoba odpowiedzialna – pedagog szkolny, nauczyciele, zgodnie z planami pracy, 
wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym 
 
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 
 

Zadania Formy realizacji 

 
 
Monitorowanie potrzeb i oczekiwao rodziców 
wobec systemu profilaktyczno – wychowawczego 
szkoły. 

 -Rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje 
podczas wywiadówek klasowych, 
 - Anonimowe sondaże ankietowe, 
 - Rozmowy rodziców z dyrekcją, pedagogiem 
szkolnym, 
 - Bieżąca współpraca z Radą Rodziców,  

 
Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, 
podstawowymi regulaminami oraz Szkolnym 
Programem Profilaktyczno - Wychowawczym 
 

- Udostępnienie tekstów oraz omówienie 
najważniejszych zapisów podczas wywiadówek 
klasowych oraz na stronie internetowej szkoły, 
- Udostępnianie Statutu i regulaminów przez szkolną 
bibliotekę. 

 
 
Psychoedukacja 

 - Wykłady , referaty i prelekcje o tematyce 
wychowawczej i profilaktycznej podczas zebrao z 
rodzicami, 
 -  Udostępnianie literatury z zakresu problematyki 
okresu dorastania, uzależnieo, zagrożeo 
współczesnego świata, doradztwa edukacyjno – 
zawodowego i innych. 

 
 
 
Umożliwienie rodzicom aktywnej działalności i 
współdecydowania o życiu szkoły. 

-  Zaproszenie rodziców do współorganizowania:  
imprez i uroczystości klasowych, szkolnych i 
pozalekcyjnych (studniówka, połowinki) 
 - Zaproszenie rodziców do współorganizowania 
wycieczek, biwaków 
- Współpraca w ramach Rady Rodziców oraz 
Samorządów Klasowych 
- Ankietyzacja rodziców w celu diagnozowania 
potrzeb 

 
Za realizacje w/w zadao odpowiedzialni są szczególnie wychowawcy ale także wszyscy 
nauczyciele oraz pedagodzy szkolni. 
 
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 
 

Zadania Formy realizacji 
 
 
Bieżąca aktualizacja wiedzy z zakresu prawa 

 -  Udostępnianie tekstów oraz omawianie ważnych  
zapisów podczas Rad Pedagogicznych 
- Szkolenia organizowane przez dyrektora 
 -  Udostępnianie  przez bibliotekę szkolną oraz 



oświatowego. gabinet pedagoga szkolnego publikacji, materiałów 
dydaktycznych oraz innych  informacji 

 
 
Monitorowanie potrzeb nauczycieli w zakresie 
doskonalenia umiejętności wychowawczych. 

-  Rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje 
podczas Rady Pedagogicznej, 
-  Sondaże ankietowe, 
-  Współpraca w zespole profilaktyczno - 
wychowawczym 
-  Sporządzanie na początku każdego roku szkolnego 
wykazu potrzeb nauczycieli dotyczących tematyki 
szkoleo z zakresu wychowania i profilaktyki. 

 
 
 
Psychoedukacja 

 -  Umożliwienie udziału w różnych zewnętrznych 
formach szkoleniowych, 
 -  Organizowanie warsztatów umiejętności 
wychowawczych- w ramach WDN, 
 -  Udostępnianie literatury z zakresu problematyki 
okresu dorastania, scenariuszy zajęd profilaktyczno - 
wychowawczych przez pedagoga, bibliotekę szkolną. 

 
Udzielania wsparcia w sytuacjach kryzysowych i 
konfliktowych. 

 -  Organizowanie spotkao mediacyjnych z rodzicami i 
uczniami, 
 -  Pomoc dyrektora i pedagoga szkolnego w 
rozwiązywaniu trudnych sytuacji w relacjach rodzic – 
nauczyciel - uczeo 

 
Za realizacje w/w zadao odpowiedzialna jest dyrektor szkoły, koordynatorzy działao, pedagog 
szkolny 
W ramach realizacji zadao wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami 
pozarządowymi, wspierającymi działalnośd szkół i placówek w zakresie rozwiązywania 
problemów dzieci i młodzieży 
- współpraca z Sądem Rejonowym  w Działdowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w Lidzbarku.  
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lidzbarku 
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie 
- współpraca z Policją w Lidzbarku 
-współpraca z teatrami profilaktycznymi 
-współpraca z Placówką Opiekuoczo-Wychowawczą „ Mario” i „ Olek” w Lidzbarku 
-współpraca z Miejsko-Gminną Bibliotekę w Lidzbarku i MGOK w Lidzbarku 
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami ( realizacja 
programów rekomendowanych przez ORE i inne) 
 
W szkole realizowane jest wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie 
profilaktyki uzależnieo i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania 
wczesnej interwencji w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami. 
                        Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli uwzględnia tematykę profilaktyki 
uzależnieo i odbywa się zgodnie z potrzebami szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemem 
doskonalenia zawodowego. Zasadniczym celem podejmowanych w tym zakresie działao jest 
przygotowanie nauczycieli do realizacji zadao wynikających ze szkolnego Programu 
profilaktyczno – wychowawczego. Pedagog szkolny uczestniczy każdego roku w 



konferencjach i szkoleniach dla pedagogów z zakresu profilaktyki i wychowania. ( 
zaświadczenia, certyfikaty). Nauczyciele i wychowawcy klas podnoszą swoje kwalifikacje 
zgodnie z potrzebami szkoły. 

 
V.  REALIZACJA I MONITOROWANIE 
 
Funkcjonowanie programu wychowawczo-profilaktycznego jest poddawane na bieżąco 
analizie: 

A. działania wychowawczo-profilaktyczne w szkole są podejmowane systemowo przez 
wszystkich nauczycieli tworząc w ten sposób jedną spójną całośd. 

          ( osoby odpowiedzialne - wszyscy nauczyciele) 
B. Skutki- efekty podjętych działao wychowawczych są systematycznie analizowane i 

oceniane. Wyniki tych analiz są konkretnymi wskazówkami do dalszych działao. 
( osoby odpowiedzialne- dyrektor, koordynator Zespołu Profilaktyczno-
Wychowawczego – pedagog szkolny oraz wychowawcy klas) 

C. Przynajmniej raz w roku szkolnym wnioski z analizy Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego przekazywane są radzie Pedagogicznej i w czasie posiedzeo 
podejmowane są ewentualne decyzje o korekcie samego programu lub niektórych 
oddziaływao – aneks  

    ( osoby odpowiedzialne - pedagog szkolny) 
D. W szkole opracowane są procedury w ściśle określonych sytuacjach – takich jak: 

 Zasady usprawiedliwiania nieobecności oraz konsekwencje wynikające z 
nieodpowiedniej realizacji obowiązku szkolnego skierowane do uczniów i ich 
rodziców. 

 Procedury dotyczące kar, nagród oraz ocen z zachowania 

 Zasady oddziaływao interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 
Postępuje się zgodnie z opracowanymi procedurami. 

          (osoby odpowiedzialne - wszyscy nauczyciele) 
E. Monitorowanie oddziaływao profilaktyczno - wychowawczych odbywa się na bieżąco 

poprzez: 

 Analizę dokumentów szkolnych 

 Obserwację 

 Ankietyzację respondentów 

 Rozmowy indywidualne i wywiady prowadzone z uczniami, ich rodzicami i 
nauczycielami 

 Analizę niepowodzeo szkolnych (raz w semestrze szkolnym) oraz frekwencji 
uczniów na zajęciach szkolnych (raz w miesiącu) 
(osoby odpowiedzialne – wychowawcy klas, pedagog szkolny) 

 

VI.  EWALUACJA                       
 
                Zgodnie z ustawą Prawo  Oświatowe w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. 
Baczyoskiego corocznie przeprowadzana będzie ewaluacja wewnętrzna wymagao w określonych 
obszarach. Wnioski i rekomendacje wykorzystywane będą w pracy wychowawczej. Natomiast 
ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego odbywad się będzie co 4 lata. Na koniec 



każdego roku szkolnego w ramach pracy wychowawczej prowadzonej przez pedagoga szkolnego 
sporządzone będzie sprawozdanie z realizacji działao wychowawczo-profilaktycznych. 

Przed przystąpieniem do pracy ewaluacyjnej przeprowadzona zostanie szczegółowa 
diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole. W pracy ewaluacyjnej obowiązywad będą kryteria: 

 użytecznośd, trafnośd i efektywnośd stosowanych metod, analiz wyników itp. 

 trafnośd i skutecznośd sposobów oraz form przekazywania informacji o wynikach analiz 
Radzie Pedagogicznej i nauczycielom. 

Ewaluacja zakooczona będzie spisaniem raportu, który będzie formą podsumowania 
prowadzonych badao z ukazaniem ich celowości, właściwości i trafności wraz ze zwięzłym opisem 
przeprowadzonych analiz dających podstawę do wyciągnięcia określonych wniosków a zwłaszcza 
rekomendacji z nich wynikających. Prezentacja raportu odbywad się będzie na plenarnym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej pod koniec roku szkolnego z wykorzystaniem metody 
wizualizacji. Przewidziany zostanie czas na dyskusje i wolne wnioski oraz propozycje dalszych 
działao. Rekomendacje zostaną uwzględnione w planowaniu działao oraz dalszych kierunków 
rozwoju szkoły. 

 W ewaluacji posługiwad się będziemy w miarę stałymi narzędziami w postaci 
kwestionariuszy ankiet badających: 

 poziom bezpieczeostwa w szkole (skierowana do uczniów , nauczycieli i rodziców) 

 znajomości przez uczniów zasad i norm obowiązujących w szkole (skierowana do uczniów) 

 stosunku uczniów do zachowao ryzykownych w tym substancji psychoaktywnych  
(skierowana do uczniów) 

 inne zjawiska wynikające z diagnozy i bieżących potrzeb 
Ewaluacji dokona powołany przez dyrektora zespół. 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegad zmianom 
wraz ze zmieniająca się rzeczywistością wychowawczą. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo. 
2. System Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wspierania uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyoskiego w 
Lidzbarku. 

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 
4. Scenariusze zajęd  do przeprowadzenia w klasach I – IV. 

 
 


