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  Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 lutego 2018r. 

„Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które 

powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. „ (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)  

 

,,Najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze zadanie w wychowywaniu dzieci, tak dawniej jak dziś, to pomaganie im w znajdowaniu sensu własnego życia”. 

Bruno Bettelheim 
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I. PODSTAWA PRAWNA 

Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: 

1. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz.U. Z 1997r. Nr 78, poz. 483): art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 72 ust. 1. 

2. Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59)  

3. Ustawę Karta Nauczyciela ( Dz.U. Z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27  sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz 977) 

5. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z pózn. zmianami  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

8. Statut Szkoły 

9. Wnioski z przeprowadzonych  ankiet i rozmów z rodzicami 

10. Światowa Karta Antynikotynowa WHO 

11. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi zmianami z 2015 i 2016r. 

12. Konwencja o Prawach Dziecka 

13. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z pózn. zmianami z 2016r. 

14. Diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

15. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

 
II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
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1. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości, 

wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i 

świata  

2. Założenia programu wychowawczo-profilaktycznego: 

• wszechstronny rozwój osobowy ucznia,  

• personalizacja – uczeń jako podmiot wychowania i kształcenia, 

• konstruktywny i stabilny system wartości,  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia; 

• integracja wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności, 

• spójność działań wychowawczych między szkołą  a rodziną, 

• Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny 

• nierozerwalność pracy dydaktycznej i wychowawczej, 

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

• demokratyzacja szkoły – rozumiana jako wzorzec wartości w życiu społecznym, jak i wzorzec zarządzania we wszystkich relacjach szkolnych, również 

jako wzór relacji międzyludzkich – szkoła jako wspólnota ludzi, którzy mają wspólnie określony cel, 

• nowoczesność, rozumiana jako przygotowanie ucznia do sprostania wymaganiom współczesności w zakresie wiedzy, kompetencji, aktywności, 

kreatywności, samodzielności i umiejętności działania w zespole, asertywności i racjonalności, 

• kultura, nie tylko w znaczeniu postrzegania przez uczniów standardów współżycia społecznego, ale również takiego korzystania z dóbr kultury i ze 

środków masowego przekazu, by potrafili oni odróżnić wytwory wartościowe od niewartościowych, 

• propagowanie zdrowego trybu życia – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi,  rozwój fizyczny i psychiczny, 

podejmowanie działań zapobiegającym nawykom szkodliwym dla zdrowia, 

• Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

• kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

• Wsparcie w sytuacjach kryzysowych  (np. pandemia covid) wzmacniające pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 

3. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje: 
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• powinności wychowawcze będące wymiarem pracy każdego nauczyciela, 

• powinności wychowawców klasowych, 

• charakterystykę absolwenta, 

• zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

• cele wychowawcze szkolnego Samorządu Uczniowskiego, 

• zasady współpracy z rodzicami, 

• rozwój stref: intelektualnej, społecznej, aksjologicznej, psychicznej i fizycznej uczniów. 

 

4. Program  wychowawczo-profilaktyczny stanowi część Statutu Szkoły. 

5. Program wychowawczo-profilaktyczny jest ważnym ogniwem szkolnego zestawu programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczo-

profilaktyczny obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. 

6. Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje opis wszystkich działań wychowawczo-profilaktycznych realizowanych przez wszystkich nauczycieli. 

7. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny tworzą spójną całość. Ich realizacja jest zadaniem całej szkoły. 

8. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły pozostaje w zgodzie z art. 53 ust. 3 Konstytucji o prawie rodziców do zapewniania dzieciom wychowania 

zgodnie ze swoimi przekonaniami. 

III. CELE PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ 

 Cele nadrzędne: 

• osiągnięcie dojrzałości przez młodzież, 

• rozwijanie talentów. 

Wartościami, które nadają kierunek szkolnym oddziaływaniom wychowawczo-profilaktycznym są: 

• szacunek dla siebie i innych, 

• tolerancja, 

• poczucie bezpieczeństwa, 

• konsekwencja w działaniu, 

• prawdomówność, 

• umiejętność empatii, 

• poszanowane cudzej własności, 
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• dobro wspólne w postawie publicznej, 

• odpowiedzialność za siebie i środowisko (postawa ekologiczna) 

• zdrowy styl życia. 

IV. POWINNOŚCI  NAUCZYCIELA 

Każdy nauczyciel realizuje cele wychowawczo-profilaktyczne szkoły poprzez: 

1. Rozwijanie poczucia godności ludzkiej (kultura osobista, otwartość, wrażliwość). 

2. Kształtowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych, prorodzinnych, sprzyjających  dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: 

uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

3. Wzbudzanie motywacji do nauki i potrzeby kształcenia.  

4. Kształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania przez ucznia własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności.  

5. Kształcenie umiejętności twórczego myślenia, skutecznego porozumiewania się rozwiązywania konfliktów, tolerancji dla odmienności poglądów innych ludzi. 

6. Podejmowanie działań zmierzających do wzrastania świadomości uczniów – ich odpowiedzialności, asertywności, umiejętności trafnej oceny zjawisk, pracy 

zespołowej, podejmowania indywidualnych decyzji.  

7. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego. 

8. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

9. Tworzenia kultury pozytywnych wzorów – rozpoznawania wartości moralnych, umiejętności dokonywania zgodnych z nimi wyborów, właściwa hierarchizacja 

wartości. 

10. Przygotowanie uczniów do podejmowania wyzwań współczesnego świata, takich jak : integracja, globalizacja, wymiana informacji, postęp naukowo- 

techniczny. 

11. Kształtowanie wrażliwości estetycznej (wyjścia do teatru, kina, muzeów, galerii, filharmonii). 

12. Kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjnymi i komunikacyjnymi.  

13. Kształtowanie postaw pro ekologicznych poprzez uwrażliwianie na potrzeby istot zależnych od człowieka, na potrzeby środowiska i zrównoważony rozwój. 

14. Rozwijanie myślenia naukowego – umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także 

formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa. 

15. Rozwijanie zdolności, pasji oraz zainteresowań.  
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16. Propagowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.  

17. Przestrzeganie dyscypliny pracy.  

18. Komunikowanie się z rodzicami. 

19. Realizowanie innych zadań wynikających z planu pracy szkoły. 

 

 

 

V.  POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY 

Nauczyciel – wychowawca programuje i organizuje proces wychowania poprzez: 

1. Opracowanie planu pracy wychowawczo-profilaktycznej klasy dopasowanego do rozwoju uczniów zgodnie z złożeniami szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego. Realizowanie tematyki godzin wychowawczych zgodnych z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz dopasowanych do 

bieżących problemów (wydarzeń klasowych). 

2. Podejmowanie działań zmierzających do integracji zespołu klasowego.  

3. Diagnozowanie problemów wychowawczych i podejmowanie działań zmierzających do ich rozwiązania.  

4. Pełnienie funkcji mediatora w sytuacjach konfliktowych między uczniem a nauczycielem. 

5. Poprzez właściwą postawę własną tworzenie możliwości do modelowania pozytywnych wzorców osobowych i kształtowania postaw moralnych. 

6. Wdraża takie tematy jak:  

• integracja klasy, budowanie dobrych relacji między uczniami i wychowawcą; 

• komunikacja interpersonalna; 

• sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych – znaczenie emocji, sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, w sytuacji nacisku, presji; 

• budowanie poczucia własnej wartości; 

• podejmowanie decyzji – kształtowanie postawy asertywnej, umiejętności  podejmowania trudnych decyzji; 

• rozwijanie wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych (stres, agresja, przemoc, uzależnienia, HIV/AIDS, bullying, mobbing, stalking), umiejętność 

rozpoznawania i przeciwstawiania się im; poznanie przyczyn i konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych; poznanie procedur i konsekwencji 

prawnych posiadania i dystrybucji środków psychoaktywnych; 

• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,  prozdrowotna organizacja  czasu wolnego; 

• promowanie zdrowego stylu życia, pełnego pasji, wolnego od środków psychoaktywnych. 
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VI. PRIORYTETY WYCHOWAWCZE  

Planowanie działań na bieżący rok szkolny: 

1. Utrzymywanie wysokiej frekwencji. 

2. Prowadzenie działań profilaktycznych służących bezpieczeństwu ucznia w szkole. 

3. Wdrożenie działań związanych z priorytetami MEN na rok 2021-2022.. 

4. Kształtowanie pozytywnych relacji w zespole klasowym i wśród społeczności szkolnej. Rozwijanie umiejętności współpracy oraz konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów. 

5. Troska o kulturę osobistą uczniów, ich wrażliwość i odpowiedzialność za siebie i innych. 

6. Rozwój wewnętrznego systemu informacji zawodowej. 

7. Współpraca z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem terapii uzależnień MONAR, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze, PCK. 

VII. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE: 

• osiągnięcie dojrzałości przez młodzież; 

• rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań; 

• kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec siebie i środowiska 

VIII. CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA: 

1. Absolwent jest przygotowany do dorosłego życia, do samokształcenia i doskonalenia wszechstronnie swojej osobowości, w tym postawy patriotycznej. 

Dostrzega potrzebę pogłębiania wiedzy i rozwijania własnych umiejętności, potrafi wykorzystać czas wolny zarówno do odpoczynku jak i do rozwoju własnej 

kreatywności.  

2. Absolwent ma poczucie autonomii z jednoczesną świadomością więzi społecznych. Ma szacunek dla wartości, przekonań innych, jest tolerancyjny. 

Prezentuje wysoką kulturę osobistą, czuje potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

3. Absolwent podejmuje drogę zawodową zgodnie z własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami, wartościami, możliwościami oraz potrzebami rynku.  

4. Absolwent potrafi rozpoznać i przeciwstawić się zagrożeniom cywilizacyjnym. Jest świadomy konsekwencji wynikających z przyjmowania środków 

psychoaktywnych, długotrwałego nadmiernego stresu oraz agresji. 

5. Prezentuje postawę proekologiczną. 

lp. cele szczegółowe  zadania/formy termin 
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1.  Rozwijanie u ucznia 

samodzielnego myślenia, 

uświadamianie mocnych stron 

własnego „ja”, kształtowanie 

osobowości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń posiada odpowiednią 

wiedzę i umiejętności oraz 

rozwija swoje zainteresowania.  

 

Rozwijanie umiejętności 

planowania, organizowania, 

oceniania własnej nauki, 

przyjmowanie za nią 

odpowiedzialności. 

 

 

 

 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym; 

- stosowanie motywacyjnego systemu oceniania; 

-stosowanie przez nauczycieli aktywnych metod nauczania; 

-kształtowanie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

-ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi; 

- kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia; 

-rozwijanie umiejętności ucznia w rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć oraz emocji;  

-przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności ucznia odnośnie radzenia sobie z emocjami 

(szczególnie negatywnymi), radzenie z trudnymi sytuacjami; 

-budowanie równowagi i harmonii psychicznej; 

-kształtowanie wrażliwości; 

-rozwijanie umiejętność empatii; 

 

-wspieranie udziału w konkursach (Mecz Matematyczny, Kangur, itp.), olimpiadach             i 

zawodach sportowych; 

-działania w ramach Szkoły Odkrywców Talentów: objęcie indywidualną opieką młodzieży wybitnie 

uzdolnionej, 

-wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające kontynuować naukę na wyższym etapie 

kształcenia oraz korzystać z niej w życiu codziennym; 

-kształtowanie pozytywnej postawy ucznia wobec zdobywania wiedzy, rozwijanie  motywacji do 

działania, systematyczności, rozbudzanie ciekawość; 

-rozwijanie kreatywności; 

-rozbudzanie i wspieranie zainteresowań pożytecznych, rozwijających; 

- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych uczniów; określanie sposobów zaspokajania potrzeb uczniów; 

 - prowadzenie w szkole kół zainteresowań: filmowe, psychologiczne, kół przedmiotowych,  klub 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

październik 

 

 

 

 

w trakcie roku 

szkolnego 

 

 

 

 

na bieżąco 

w ciągu roku 
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Kształtowanie sfery społecznej 

poprzez różne formy sportowej 

realizacji. 

UNESCO; Amnesty International; 

 

-promowanie zdrowego stylu życia; 

-pobudzenie aktywności sportowej; 

-organizowanie szkolnych imprez sportowych, turniejów międzyklasowych, szkolnych i 

międzyszkolnych; 

-propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego (koła zainteresowań); 

 

2. Rozwijanie u uczniów 

umiejętności prospołecznych, 

empatii, odpowiedzialności za 

siebie i za innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie kultury osobistej. 

Kształtowanie postawy 

patriotycznej. 

-prowadzenie zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych na lekcjach wychowawczych oraz na 

kole psychologicznym; 

-kształtowaniu dojrzałej samooceny, kreowania pozytywnego obrazu własnej osoby i akceptacji 

siebie; 

-kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym; 

-pomoc  w budowaniu poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych; 

-zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie; 

-kształtowanie postawy braku zgody na wszelką przemoc, rozwijanie umiejętności   asertywnego 

reagowania na nią;  

- angażowanie uczniów w organizację szkolnych imprez, uroczystości; 

- zaangażowanie uczniów w działalność Samorządu Szkolnego; 

- działalność uczniów w ramach wolontariatu, współpraca w tym zakresie ze świetlicami (PCK, SP 3, 

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze), współpraca młodzieży z Radą Jednostki 

Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”, organizowanie pomocy    w razie potrzeb; 

 

- uczestniczenie w różnych formach kultury (teatr, kino, filharmonia), dyskusje na temat przeżyć 

wynikających z kontaktu ze sztuką; 

- uczestnictwo i organizacja przez uczniów uroczystości szkolnych, świąt narodowych       (11 

według planu 

 

 

według planu  

w ramach  

spotkań          z 

pedagogiem  

według planu 

 

 

 

w ciągu roku 

 

 

 

 

 

w ciągu roku 
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Uwrażliwianie na wartości 

moralne, kształtowanie 

właściwej hierarchii wartości.  

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie otwartości na inne 

kultury i ludzi (edukacja wielo-                     

i międzykulturowa). 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie świadomości 

ekologicznej 

listopada, itp.); 

- poznawanie ojczystego kraju i jego tradycji, poznawanie walorów turystycznych i historycznych 

regionu;  

 

- prowadzenie metodami aktywnymi zajęć edukacyjnych dotyczących kultury osobistej w kontaktach 

z ludźmi, umiejętności komunikacji i zachowania zgodnego z przyjętymi normami społecznymi; 

-rozwijanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia 

oraz poczucia sensu istnienia; 

-kształtowanie odpowiedzialności, honoru i patriotyzmu; 

- stosowanie systemu nagród; 

-stworzenie systemu motywacji do przestrzegania norm zachowania i jego ewaluacja, utrzymanie 

wysokiej frekwencji; 

 

- Tydzień Kultury Europejskiej; 

- klub UNESCO; 

- udział w konkursach, warsztatach z danego obszaru wiedzy; 

-rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych i odpowiedzialnych decyzji; 

-wzmacnianie zaradności i przedsiębiorczości; 

-rozwijanie umiejętności w budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych 

-uczenie poszanowania i tolerancji odmienności (m. in. integracja z osobami niepełnosprawnymi, 

edukacja wielo – i między – kulturowa); 

-szerzenie idei wolontariatu; 

 

- Na cześć św. Franciszka z Asyżu 4 października, w dniu urodzin tego świętego, obchodzimy 

Światowy Dzień Zwierząt inaugurujący miesiąc dobroci dla zwierząt: 

-zbieramy karmę dla schronisk i fundacji prozwierzęcych; 

- uczestniczymy w akcji sprzątania świata; 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku 
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- zbieramy nakrętki  w ramach recyklingu; 

- prowadzimy akcje: „tydzień wegetariański”, rzeczy – daj im drugie życie. 

3. Uczeń rozwija wiedzę          w 

zakresie doradztwa 

zawodowego. Dostrzega 

potrzebę ciągłego rozwoju, 

poznaje potrzeby rynku pracy i 

istniejące możliwości.  

- gromadzenie i korzystanie na bieżąco z pism fachowych, prasy codziennej, pozycji metodycznych i 

zawodowych; 

-rozwijanie umiejętności dostrzegania możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy; 

-zbieranie informacji o rynku pracy, ich selekcja, analiza i wnioskowanie; gromadzenie informacji o 

trendach na rynku pracy, oczekiwania pracodawców; 

-zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego: spotkanie z Doradcą Zawodowym, współpraca z 

Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej; 

-spotkania klas III z przedstawicielami uczelni wyższych oraz Doradcą Zawodowym; 

-zaangażowanie uczniów w Festiwal Nauki; 

-udział uczniów w Targach Edukacyjnych; 

-dostarczanie wiedzy dotyczącej umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 

informacji; spotkania słuchaczy LOW                            z przedstawicielem Urzędu Pracy; 

w ciągu roku 

 

w ciągu roku, 

według planu 

 

październik 

 

marzec 

 

semestr I 

 

semestr II 

 

4.  Uczeń potrafi rozpoznać i 

radzić sobie z trudnymi 

sytuacjami, zagrożeniami.  

-określenie stopnia zagrożenia zjawiskiem narkomanii- klasy pierwsze, kontrola zjawiska w 

porównaniu do ubiegłorocznych wyników ankiet klas starszych; (indywidualne rozmowy, spotkania 

klasowe, rozmowy z pedagogiem, ankiety); 

-realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień; 

-rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – warsztaty mediacji; 

-wskazywanie na skutki nałogów. Szukanie sposobów pomocy i osób wspierających- godziny z 

wychowawcą, rozmowy z pedagogiem; 

-praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze poprzez przeniesienie ich aktywności 

negatywnej na działania pozytywne tj. koła zainteresowań, sport, zaangażowanie ucznia do pracy na 

rzecz szkoły i klasy; 

- współpraca szkoły z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

cały rok 

 

w ramach zajęć 

wychowawczyc

h w ciągu roku 

 

w ciągu roku 

 

w zależności od 

potrzeb 
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Ośrodek MONAR, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Policja i inne w zależności od potrzeb); 

-realizacja dla uczniów wszystkich poziomów  konferencji „Uczeń-świadomość-odpowiedzialność” z 

udziałem specjalistów służb prewencyjnych. 

w ciągu roku 

5. Ścisła współpraca ze 

środowiskiem i wzrost prestiżu i 

rangi szkoły w środowisku 

lokalnym.  

 

 

 

Działalność Samorządu 

Uczniowskiego 

-  działalność wolontaryjna uczniów w środowisku lokalnym (świetlice, organizowanie akcji, zbiórek, 

itp.); współpraca w tym zakresie ze świetlicami (PCK, SP 3, Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w 

Jeleniej Górze), schroniskami dla zwierząt, współpraca młodzieży z Radą Jednostki Pomocniczej 

„Uzdrowisko Cieplice”, z Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze (projekty ekologiczno-

fotograficzne), Centrum Edukacji Ekologicznej, 

-udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i olimpiadach przedmiotowych 

organizowanych na terenie województwa i kraju. 

- współpraca z dyrekcją szkoły i nauczycielami w zakresie spraw uczniowskich, 

-współorganizowanie imprez szkolnych ( w tym konkursów, Walentynek, imprez okolicznościowych 

itp.), współpraca z rodzicami, działalność wolontaryjna itd. 

 

w ciągu roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywane efekty 

Uczniowie: 

• będą  promowali zdrowy styl życia poprzez  liczne akcje, imprezy sportowe,  itp. 

• rozwiną umiejętność  budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, 

• będą świadomi swoich potrzeb, możliwości i dróg ich realizacji, 

• będą dokonywali wartościowych wyborów spędzania czasu wolnego, 

• świadomi istniejących zagrożeń będą umieli radzić sobie ze stresem, złością oraz poznają zasady alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów, 

• ukształtują pozytywną postawę  wobec zdobywania wiedzy, ciekawości świata i kreatywności, 

• wzrośnie poziom wiedzy  uczniów, rodziców i nauczycieli  na temat uzależnień i zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów radzenia sobie z nimi, 
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 W realizacji celów i zadań programu wychowawczo-profilaktycznego uczestniczą: nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, zaproszeni specjaliści,  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i poradnie specjalistyczne, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komenda 

Miejska Policji, PCK, UNESCO, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Rada Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”, Straż Graniczna. 

Program realizowany w ramach: 

-zajęć warsztatowych, prelekcji prowadzonych przez specjalistów; 

-konkursów; 

-godzin wychowawczych, 

-kół zainteresowań, 

-wyjść do kina, teatru, filharmonii, 

- zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY 

Zespół Wychowawczy został powołany w celu koordynacji i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Kierunek rozwoju ucznia: 

• rozwój intelektualny 

• rozwój emocjonalny 

• rozwój społeczny 

• rozwój zdrowotny i wychowanie ekologiczne 

Głównym celem podejmowanych działań przez Zespół Wychowawczy jest pomoc uczniom i ich rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wypełnianiem 

obowiązków szkolnych, związanych z okresem dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji w sytuacjach trudnych. 

Zadania Szkolnego Zespoły Wychowawczego: 

• koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji szkolnego problemu wychowawczego i profilaktycznego; 

• wyjaśnienie sytuacji trudnych w szkole, problemów wychowawczych uczniów. Szukanie przyczyn i podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania 

danego problemu. 

• organizacja pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji (w ramach stypendium szkolnego, PCK); 

• wspieranie rodziców i nauczycieli w ich pracy wychowawczej przez tworzenie im możliwości wzbogacenia wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania; 

• współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

Procedury osiągania celów 
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• Spotkanie klas I z pedagogiem w celu realizacji zajęć integracyjnych, zajęć z technik uczenia się, organizacji czasu 

• Spotkanie klas II z pedagogiem szkolnym w celu realizacji zajęć na temat: „Autoprezentacja”, z zakresu poradnictwa zawodowego. 

• Spotkanie klas III z pedagogiem szkolnym w celu realizacji programu antystresowego. 

• Spotkania klas z pedagogiem szkolnym w ramach zajęć z komunikacji interpersonalnej, asertywności,  kształtowania poczucia własnejwartości, z zakresu 

myślenia twórczego i inne. 

• Spotkania klas z pedagogiem szkolnym w ramach godzin wychowawczych     w celu przybliżenia zagadnienia profilaktyki uzależnień, zachowań 

problemowych (tj. przemoc, agresja). 

• Zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, wychowania do życia w rodzinie, realizowane  przez wychowawców  w ramach godz in 

wychowawczych oraz przez nauczycieli WDŻ, 

• Edukacja prozdrowotna - promowanie zdrowego stylu życia na poszczególnych przedmiotach, w tym  na zajęciach wychowania fizycznego, a także podczas 

tematycznych prelekcji. 

• Działalność kół przedmiotowych prowadzonych przez nauczycieli. 

• Prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych przez zaproszonych specjalistów (np. MONAR, PPP) i liderów młodzieżowych. 

• Współpraca z Policją w ramach programu stop wagarom. 

• Współpraca z pielęgniarką szkolną  i nauczycielami biologii w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki wybranych chorób XXI wieku. 

• Działalność Samorządu Uczniowskiego, organizacja imprez szkolnych, wycieczek, rajdów, zabaw – promowanie zdrowego stylu życia, promowanie 

pożytecznego spędzania czasu wolnego; aktywizowanie uczniów w organizacji życia szkoły. 

• Działalność wolontaryjna. Pomoc i wsparcie dla najbardziej potrzebujących, uwrażliwianie młodych osób na potrzeby innych, współpraca ze świetlicą PCK w 

Jeleniej Górze, Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze,  Schroniskiem dla małych zwierząt, Fundacją -Mondo Cane i in. 

• Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży (konsultacje, coaching, informowanie   o 

możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej), współpraca: szkoła – rodzic – uczeń. 

• Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły, funkcjonowanie Szkolnego Zespołu Wychowawczego; 

• Udzielanie uczniom informacji na temat możliwości uzyskania pomocy          w danej sytuacji. 

• Prowadzenie  działalności edukacyjnej przez bibliotekę szkolną, polegająca na gromadzeniu i udostępnianiu uczniom poradników, informatorów, artykułów 

prasowych dotyczących profilaktyki. 
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PLANOWANE DZIAŁANIA  

lp. zadania sposoby realizacji odpowiedzialni terminy 

1. Zapoznanie uczniów i 

rodziców z zasadami 

funkcjonowania w szkole. 

- przedstawienie Statutu szkoły, głównych regulaminów uczniom kl. I oraz ich 

rodzicom; 

- ustalenie zasad zachowania uczniów         w klasie, w szkole (w ramach godzin 

wychowawczych); 

wychowawcy klas I, wrzesień 

2. Dbałość o frekwencję i 

dyscyplinę uczniów. 

- kontrola nieobecności w dzienniku; 

- rozliczenie godzin nieobecności; 

- punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji; 

- program „stop wagarom” przy współpracy szkoły z policją; 

nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

policja, 

cały rok szkolny 

3. Budowanie pozytywnych 

relacji koleżeńskich, 

integracja. 

- spotkania z kl. I, zajęcia integrujące prowadzone przez wychowawców, pedagoga  

szkolnego 

- integracja uczniów szkoły – działania SU, 

  

Wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

 

samorząd 

uczniowski, 

wrzesień 

4. Kształtowanie postawy braku 

zgody na wszelką przemoc i 

reagowanie na nią. 

Zapobieganie występowaniu 

zachowań niepożądanych 

(agresja, przemoc). 

Bezpieczeństwo w klasie i 

szkole. 

- wprowadzenie w tematykę agresji, przemocy; 

-przekazywanie informacji o tym, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia; 

- inf. do kogo można zwrócić się o pomoc   w sytuacji stosowania przemocy; 

-rozmowy, konsultacje, zajęcia wychowawcze i psychoedukacyjne; 

-spotkania z Policją na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, prelekcja „Uczeń – 

świadomość -odpowiedzialność” 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

w ciągu roku 

5. Rozwijanie umiejętności 

społecznych oraz 

-spotkania z klasami w ramach lekcji wychowawczych – prowadzenie 

psychoedukacji, 

pedagog szkolny 

wychowawcy 

według planu 

pracy 
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kształtowanie poczucia 

własnej wartości; 

-zajęcia z komunikacji interpersonalnej; 

-lekcje wychowawcze; 

wychowawcy         

i pedagoga  

6. Zasady uczenia się, techniki i 

metody efektywnego 

zapamiętywania. 

Rozwijanie umiejętności 

twórczego myślenia.  

Umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach stresowych,  

 

Informacje z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

- spotkania z kl. I w ramach godzin wychowawczych, prelekcji; 

- spotkania z kl. I, II – realizacja  treningu twórczego myślenia; 

- rozpoznawanie swoich mocnych stron, poczucia własnej wartości; 

- metody radzenia sobie ze stresem; 

- asertywność –zastosowanie w praktyce, 

-sztuka mediacji; 

-poznawanie siebie , własnych umiejętności w określaniu przyszłego zawodu: 

spotkania klas II z doradcą zawodowym; 

- udział uczniów kl. II i III w Targach Pracy 

- udział kl. III w Targach Edukacyjnych; 

- udział uczniów klas III w spotkaniach         z przedstawicielami wyższych uczelni 

oraz w dniach otwartych organizowanych na wyższych uczelniach; 

pedagog szkolny,  

nauczyciele, 

specjaliści           z 

danej dziedziny, 

 

pedagog szkolny 

wychowawcy,  

 

 

 

specjaliści 

(poradnictwo 

zawodowe), 

pedagog, 

I semestr 

 

 

według planu 

pracy wychow.  i 

pedag.,  

w ramach godzin 

wychowawczych, 

zajęć 

pedagogicznych,  

 

7. Propagowanie zdrowego stylu 

życia: 

(profilaktyka zjawisk takich 

jak: bulimia, anoreksja, 

nieumiejętność 

organizowania czasu 

wolnego). 

- zajęcia integracyjne podczas godzin wychowawczych; 

- prelekcje, zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe i zainteresowań (filmowe, 

teatralne, turystyczne,sportowe, muzyczne,  SU); 

- zajęcia antystresowe, realizacja programu „Zarządzanie emocjami” w kl. III;   

- zajęcia edukacyjno-informacyjne dotyczące organizacji wolnego czasu;  

(w ramach godzin wychowawczych, zajęć psychoedukacyjnych); 

- prelekcje prezentowane przez pracowników Muzeum Przyrodniczego, Centrum 

Edukacji Ekologicznej i inne instytucje; 

- wycieczki ; 

wychowawcy,  

 

pedagog szkolny, 

nauczyciele, 

 

pedagog szkolny, 

opiekun SU, 

pielęgniarka, 

wychowawcy, 

specjaliści (PPP, 

w ciągu roku 
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MCIZ); 

SU 

8. Profilaktyka uzależnień. 

Zapobieganie występowaniu 

zjawiskom: palenie 

papierosów, picie alkoholu. 

Sięganie po środki 

psychoaktywne, uzależnienie 

od komputera i telefonu 

komórkowego. 

- przedstawienie zagadnienia zjawiska uzależnienia, rodzajów uzależnień; 

- zwrócenie uwagi na negatywne skutki uzależnień;  

- profilaktyka HIV/AIDS, anoreksji               i bulimii; 

- zajęcia dotyczące zachowań asertywnych; 

-jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, gdzie szukać wsparcia; 

-tematy realizowane w ramach godzin wychowawczych, przedmiotowych, zajęć 

psychoedukacyjnych, prelekcji, warsztatów; 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

policja, specjaliści 

(Poradnia Terapii 

Uzależnień Monar) 

w ciągu roku 

9. Poszanowanie i tolerancja dla 

odmienności kultur, zachowań 

i różnic między ludźmi. 

Poszanowanie tradycji     i 

wartości patriotycznych; 

- angażowanie niepełnosprawnych kolegów w życie klasy i szkoły; 

- współpraca Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych, wspólne wycieczki, zabawy 

okazjonalne, zajęcia; 

- edukacja wielo- i międzykulturowa           w ramach zajęć wychowawczych             i 

ścieżek przedmiotowych; 

- dyskusje na temat tolerancji wobec: mniejszości etnicznych, religijnych, osób 

chorych- AIDS, uzależnionych; 

- Dni Edukacji Globalnej; 

-przedstawienia, imprezy z okazji świąt narodowych, respektowanie tradycji; 

SU, nauczyciele, 

pedagog szkolny; 

Wolontariusze, 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

klub UNESCO,  

wychowawcy,  

SU, 

w ciągu roku 

10. Wspieranie uczniów 

zdolnych.  

-rozpoznawanie uczniów zdolnych; 

-wspieranie ich w rozwoju , planowaniu działań; 

 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

przedmiotowcy; 

cały rok szkolny 

11. Pomoc psychologiczno-  

pedagogiczna uczniom 

- stypendia szkolne, 

- konsultacje z uczniem, rodzicami; 

wychowawcy, 

pedagog szkolny; 

w razie  potrzeby, 

cały rok szkolny; 
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znajdującym się w trudnej 

sytuacji. 

specjaliści, PPP, 

inne instytucje;  

IX. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień  

W skład Zespołu wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale i specjaliści zatrudnieni w szkole.  

Zasady pracy z uczniem zdolnym oparte są przede wszystkim na przekonaniu o konieczności indywidualizacji procesu nauczania: 

• Nauczyciel powinien znać dobrze ucznia, jego możliwości i ograniczenia oraz nieustannie weryfikować swoją wiedzę na jego temat. 

• Działania adresowane do ucznia zdolnego powinny dotyczyć wszelkich sfer jego rozwoju i funkcjonowania. 

• Prowadząc zajęcia nauczyciel  stosuje różnorodne metody pracy, umożliwia uczniom pracę indywidualną. 

• Nauczyciel i uczeń zdolny oraz jego opiekunowie  wspólnie wypracowują program rozwoju zdolności biorąc wspólnie odpowiedzialność za jego realizację. 

Efekty działania SZWU są widoczne w postaci liczby laureatów i finalistów olimpiad i konkursów organizowanych w kraju. 

Zasady współpracy z rodzicami 

• konsultacje, zebrania, poradnictwo psychopedagogiczne. 

 

 

 

ANEKS 

1. Kadra pedagogiczna opracowuje (przed rozpoczęciem roku szkolnego) procedury dotyczące bezpiecznego przebywania w szkole w warunkach 

zagrożenia pandemią wirusa Covid-19.  

2. W PLANOWANYCH DZIAŁANIACH, NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO, WSZYSCY WYCHOWAWCY PRZEDSTAWIAJĄ UCZNIOM ZASADY 

BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY W CZASIE ZAGROZENIA PANDEMIĄ WIRUSA COVID-19. 

 


