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I. Podstawa prawna
1. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20.11.1989r./Dz.U. Nr 120/1991/.
2. Konstytucja RP z dnia 02.04.1997r./Dz.U. Nr 78/1997/.
3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr256
poz. 2572/.
4. Prawo Oświatowe
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, i profilaktycznej w
celu przeciwdziałania narkomanii.
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. Nr 10/2002r.
6. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 12.11.1982 r./
z późniejszymi zmianami.
7. Ustawa z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. z 20.10.1994r. / z późniejszymi zmianami.
8. Ustawa z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych /Dz. U.
z 30.01.1996 r. / z późniejszymi zmianami.
9. Ustawa z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 75/1997/ późniejszymi zmianami.
10. Statut Szkoły.

II. Założenia programu
Wychowanie jest świadomym i planowanym działaniem ukierunkowanym na kształtowanie
osobowości młodego człowieka. Działanie to jest realizowane zarówno przez uczniów ich
rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
Działalność wychowawcza szkoły polega na wspieraniu młodego człowieka w rozwoju ku
pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej,
wzmacnianej i uzupełnianej przez działania z zakresu profilaktyki młodzieży. 
Sfera  fizyczna  ukierunkowana  jest  na  zdobycie  przez  ucznia  wiedzy  i  umiejętności
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania przez niego wszelkich
zachowań prozdrowotnych.               
Sfera emocjonalna ukierunkowana jest przede wszystkim na zdobycie równowagi i harmonii
psychicznej  oraz  na  kształtowanie  postaw  sprzyjających  wzmacnianiu  zdrowia  zarówno
własnego jak i innych ludzi. Sfera ta ukierunkowana jest także na kształtowanie środowiska
sprzyjającego rozwojowi zdrowia oraz osiągnięcia właściwego stosunku do świata.
Sfera  społeczna  ukierunkowana  jest  na  kształtowanie  postawy  otwartości  w  życiu
społecznym, w szczególności ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.
Sfera  duchowa  ukierunkowana  została  na  wykształcenie  konstruktywnego  i  stabilnego
systemu wartości.

III. Cele programu
1.  Wszechstronny  rozwój  osobowy  ucznia  w  wymiarze  zdrowotnym,  intelektualnym,
społecznym, kulturalnym, moralnym i duchowym.
2. Ochrona uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, poprzez kształtowanie
właściwej postawy wobec substancji psychoaktywnych.
3. Wdrożenie do efektywnego gospodarowania czasem wolnym m.in. poprzez działalność
kół zainteresowań
4. Wychowanie do podjęcia dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.
5.  Przygotowanie  do  pełnego  wypełniania  ról  rodzinnych  i  obywatelskich  w  oparciu
o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności. 
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6. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

VI. Obszary działań wychowawczo – profilaktycznych
1.  Diagnoza  problemów młodzieży  występujących  w środowisku  rodzinnym i  szkolnym
prowadzących do zachowań ryzykownych.
2. Profilaktyka zdrowotna
3. Działania w ramach profilaktyki I i II rzędowej w odniesieniu do młodzieży.
4.  Współpraca  z  rodzicami  z  zakresie  działań  wychowawczych,  profilaktycznych,
prozdrowotnych oraz interwencyjnych.
5.  Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  dla  młodzieży  i  rodziców  w  sytuacjach
szczególnych zagrożeń substancjami psychoaktywnymi.
6.  Współpraca  z  różnymi  instytucjami  wspierającymi  działalność  szkoły  w  zakresie
rozwiązywania problemów młodzieży.

V. Diagnoza sytuacji ucznia podstawą do skutecznych działań wychowawczych i
profilaktycznych
a) Diagnozowanie uczniów poprzez:
- zapoznanie z dokumentacją lekarską informującą o stanie zdrowia uczniów a także jego
ewentualnych zaburzeniach i schorzeniach;
-  zdobycie  informacji  na temat  podstawowych cech  osobowości  ucznia  determinujących
jego proces uczenia się (tj. pamięć, inteligencja, koncentracja uwagi);
- rozpoznawanie istotnych cech temperamentu oraz postaw pozwalających na podejmowanie
określonych zachowań (dążenie do celu lub wycofanie);
- rozpoznawanie zainteresowań, uzdolnień oraz preferencji np. zawodowych uczniów;
- wykorzystanie ankiety w celu określenia systemu wartości poszczególnych uczniów;
b) Diagnozowanie grupy klasowej poprzez:
- rozpoznawanie pozycji poszczególnych uczniów w systemie klasowym;
-  pozyskiwanie  informacji  o  ustalających  się  rolach  oraz  ich  ewentualnych  zmianach
w grupie klasowej (np. rola przywódcy lub kozła ofiarnego);
c) Diagnozowanie środowiska rodzinnego i lokalnego uczniów poprzez:
- zapoznanie z sytuacją rodzinną ucznia (stanem materialnym oraz formalno - prawnym);
- pozyskiwanie w toku nauki informacji o rodzaju grupy koleżeńskiej ucznia;
- rozpoznawanie wpływów zarówno pozytywnych jak i negatywnych środowiska lokalnego
poszczególnych uczniów. 

VI Czynniki ryzyka i czynniki chroniące
Obserwowane  we  współczesnym  życiu  kryzysu  wartości,  społeczeństw,  które
w dramatyczny sposób odbijają się na życiu jednostek i zbiorowości prowadzą do różnego
rodzaju  dewiacji,  chorób  cywilizacyjnych,  trudności  wychowawczych  i  dydaktycznych.
Narastające  problemy  rozbicia  rodzin,  braki  i  napięcia  ekonomiczne,  ograniczone  przez
mass-media aktywności dorosłych na rzecz domu i dzieci, zanikanie tradycji i zwyczajów
rodzinnego życia, przyspieszony rozwój psycho-fizyczny młodzieży pod wpływem środków
społecznego przekazu i grup rówieśniczych powodują, że już we wczesnych latach życia
rodzą  się  niepokoje  i  wątpliwości  a  w  konsekwencji  ucieczka  w  nieformalne  grupy
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rówieśnicze. Pojawiają się także zachowania ryzykowne przejawiające się w sięganiu po
papierosy, alkohol i narkotyki, co w konsekwencji prowadzi do pojawienia się problemów
zarówno wychowawczych jak i dydaktycznych.

Czynniki ryzyka podejmowania przez uczniów zachowań problemowych
Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje i warunki sprzyjające powstawaniu zachowań 
ryzykownych.

1. Czynniki osobowościowe
- brak sprecyzowanej hierarchii wartości
- podatność  na wpływy 
- buntowniczość i zachowania aspołeczne
- odrzucenie religii i powszechnie obowiązujących norm i zasad
2. Czynniki rodzinne
- nieprawidłowe relacje w rodzinie
- niekonsekwentne postawy rodziców/opiekunów, 
- brak dyscypliny wychowawczej
- konflikty z rodzicami/opiekunami
- brak emocjonalnej więzi  z rodzicami, opiekunami
- brak wsparcia ze strony rodziny (rodziców, opiekunów, dziadków)
- pozytywny stosunek rodziców, opiekunów do środków psychoaktywnych w tym picia 
alkoholu
- używanie przez rodziców/ opiekunów środków psychoaktywnych/picia alkoholu
3. Czynniki pozarodzinne
a) grupa rówieśnicza 
- uleganie negatywnej presji rówieśniczej
- całkowita akceptacja ucznia zażywającego środki psychoaktywne przez grupę rówieśniczą
- pozytywny stosunek grupy rówieśniczej do środków psychoaktywnych
- używanie przez osoby z grupy rówieśniczej środków psychoaktywnych
b) szkoła
- niepowodzenia szkolne a co za tym idzie brak wiary we własne siły; 
- niska samoocena
- brak motywacji do nauki
- negatywne relacje ze znaczącymi osobami dorosłymi

Czynniki  chroniące  przed  podejmowaniem  przez  uczniów  zachowań
ryzykownych
Czynniki  chroniące  mają  za  zadanie  niwelować  negatywne  działania  ryzyka  zachowań
problemowych (np. zażywania substancji psychoaktywnych)
1.  Czynniki osobowościowe
- wykształtowany, stabilny system wartości oparty na trwałych fundamentach
- religia
2. Czynniki rodzinne
- prawidłowe relacje w rodzinie
- bliska więź emocjonalna z rodzicem/opiekunem
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- wsparcie osoby dorosłej w różnych sytuacjach życiowych
- prawidłowe postawy rodziców względem dzieci
- stosunek rodziców do środków psychoaktywnych
3. Czynniki pozarodzinne
a) grupa rówieśnicza
- trwałe przyjaźnie
- grupa rówieśnicza posiadająca podobny system wartości
- wsparcie przyjaciół w sytuacjach trudnych, problemowych
- negatywny stosunek grupy rówieśniczej do zażywania środków psychoaktywnych /picia
alkoholu
b) szkoła
- wsparcie nauczycieli w różnych sytuacjach życiowych
-  posiadanie  mentora/nauczyciela,  który  dostarcza  dojrzałych  wzorów  zachowań  oraz
kompensuje ewentualne deficyty w opiece i w wsparciu ze strony rodziców
- zajęcia sportowe
- angażowanie się w działania prospołeczne

VII. Model absolwenta
Absolwent naszej szkoły to osoba, która:
- świadomie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, rozumie problemy współczesnego
świata;
- jest tolerancyjna, wrażliwa na dobro, piękno i prawdę;
- dba o kulturę słowa, posługuje się poprawną polszczyzną w mowie i w piśmie;
- nie akceptuje wulgaryzmów;
- współpracuje w grupie;
- korzysta z różnych źródeł informacji i potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę;
- posługuje się minimum dwoma językami obcymi;
- zna kulturę i historię swojego narodu i regionu;
- ma orientacje w podstawowych dziedzinach wiedzy;
-świadomie podejmuje decyzje;
- umiejętnie organizuje własny warsztat pracy;
- respektuje podstawowe zasady etyki i kultury bycia;
- odpowiedzialnie korzysta z zasad demokracji i tolerancji;
- jest komunikatywna i asertywna;
- dba o zdrowie i swój rozwój intelektualny.

Nasza szkoła dąży do tego, aby jej absolwent był zdolny do właściwego funkcjonowania w
trzech obszarach:
1. Umiał akceptować siebie:
-  nie doświadczał  zaburzeń z powodu własnych  emocji,  swoich obaw,  gniewu,  poczucia
winy;
- był tolerancyjny wobec siebie i innych;
- adekwatnie oceniał swoje możliwości;
-potrafił akceptować swoje słabe strony;
- darzył siebie i innych szacunkiem;
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- miał poczucie zaradności w większości sytuacji;
- potrafił czerpać satysfakcję z codziennych, prostych przyjemności.
2. Umiał być pozytywnie nastawiony wobec innych ludzi:
- był zdolny do dawania miłości;
- był tolerancyjny dla odmienności drugiego człowieka;
- od ludzi oczekiwał zaufania i akceptacji;
- potrafił czuć się częścią grupy;
-  miał poczucie odpowiedzialności za bliskich ludzi;
- żywo reagował w sytuacjach krzywdzących drugiego człowieka.
3. Posiadał umiejętność radzenia sobie z wymogami życia:
- umiejętność podejmowania decyzji;
- umiejętność poszukiwania alternatyw, przewidywanie konsekwencji działań;
- umiejętność oceny rezultatów działań;
- projektował działania alternatywne wobec zachowań dysfunkcyjnych oraz demonstrował w
codziennym  życiu  konstruktywne  sposoby  realizacji  własnych  zainteresowań  będących
wzorcami dla innych;
- planował swoją przyszłość i nie bał się samodzielnie podejmować decyzje;
- był otwarty na nowe doświadczenia i nowe pomysły;
- potrafił wykorzystać swoje naturalne uzdolnienia;
-  stawiał  przed  sobą  realistyczne  cele,  realizował  je  i  czerpał  satysfakcję  ze  swoich
osiągnięć.

VIII. Zadania wychowawczo - profilaktyczne szkoły
Działalność wychowawczo - profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności:
- współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia;
- wspomaganie prawidłowego rozwoju  każdego ucznia;
- zapobieganie niepożądanym zachowaniom uczniów;
- ukazywanie zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia;
- kształtowanie systemu wartości każdego ucznia;
- kształtowanie postaw asertywnych;
- propagowanie zdrowego stylu życia;
- wdrażanie uczniów do samodzielności;
-  niesienie  pomocy  w  podejmowaniu  decyzji  dotyczącej  dalszego  kształcenia  oraz
przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznych;
-  rozwijanie  wśród  uczniów  poczucia  odpowiedzialności,  miłości  do  Ojczyzny  oraz
poszanowania dla dziedzictwa kulturowego przy  jednoczesnym otwarciu  się  na  wartości
kultur Europy i świata;
- zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju i przygotowanie
do  wypełniania  obowiązków  rodzinnych  w  oparciu  o  zasady  solidarności,  demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
- wzmacnianie więzi pomiędzy uczniem a szkołą oraz społecznością lokalną;
-  tworzenie  przyjaznego  klimatu  w  szkole  oraz  budowanie  prawidłowych  relacji
rówieśniczych,  a  także  relacji  uczniów  i  nauczycieli,  nauczycieli  i  rodziców/opiekunów
prawnych;
-  doskonalenie  umiejętności  nauczycieli  w  zakresie  budowania  podmiotowych  relacji
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z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi;
-wzmacnianie  kompetencji  wychowawczych  nauczycieli  oraz  rodziców/opiekunów
prawnych;
- wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami, wychowują swoją osobowością i postawą.

IX. Sposoby realizacji programu
1. Tematyka godzin wychowawczych.
2. Kontakty z rodzicami, wywiadówki, zebrania.
3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowania tj. Policja.
4.  Spotkania  uczniów  z  przedstawicielami  instytucji  zajmującymi  się  działaniami
profilaktycznymi.
5. Realizacja, zajęć programów o charakterze profilaktycznym
6. Współdziałanie uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi
z zakresie  przestrzegania obowiązujących norm zachowania oraz przestrzegania statutu i
regulaminów  wewnątrzszkolnych.

X. Osoby odpowiedzialne za realizację programu
1. Dyrektor szkoły
2. Wychowawcy i nauczyciele
3. Uczniowie

XI. Monitorowanie i ewaluacja programu
1. Rozmowy
2. Obserwacje
3. Ewaluacja programu

XII. Realizacja działań wychowawczo – profilaktycznych
Sfera Fizyczna

Obszar
działania

Zadania Forma realizacji Czas realizacji Osoby
odpowiedzialne

I.  Profilaktyka
zdrowotna

1.Rozwój
fizyczny

2.Badania 
uczniów klas I 
ze szczególnym 
zwróceniem 
uwagi na 
zaburzenia w 
rozwoju 
somatycznym, 
zaburzenia 

- zajęcia ruchowe
w ramach zajęć 
wf., sks oraz 
udział w 
zawodach 
sportowych;
przeprowadzenie 
badań

Cały rok 
szkolny,
według potrzeb

W ciągu roku 

Nauczyciel wf

Pielęgniarka
szkolna
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ostrości 
widzenia, 
skrzywienie 
kręgosłupa, 
podwyższone 
ciśnienie tętnicze
i nadmierną 
kifozę. 
3.Badania  
uczniów klas III.
Egzekwowanie 
szczepień 
ochronnych u 
18-19 latków 
(tężec)
4.Higiena i 
oświata 
zdrowotna

-przeprowadzenie
badań

- poznanie 
własnego 
organizmu i jego 
możliwości 
poprzez aktywny 
udział w 
zajęciach 
ruchowych;
- pogadanki na 
temat nałogów i 
ich szkodliwości 
oraz zasad 
zdrowego 
żywienia;
- uświadamianie  
i zapobieganie 
chorobom 
cywilizacyjnym 
np. (HIV/AIDS, 
Bulimia, 
anoreksja, 
choroby 
kardiologiczne i 
układu ruchu) 
poprzez 
ćwiczenia 
ruchowe  i 
pogadanki;
- troska o 
estetykę zarówno 
pomieszczeń 
szkolnych jak i 
najbliższego 
otoczenia poprzez

W ciągu roku

Cały rok

Pielęgniarka
szkolna

Nauczyciel wf, 
nauczyciel 
biologii, 
wychowawcy, 
pracownicy 
obsługi
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II. Działania w 
ramach 
profilaktyki I i II 
rzędowej w 

5.Jak radzić 
sobie ze 
stresem?
6. Kształtowanie
postawy dbałości
o prawidłowy 
rozwój fizyczny 
oraz prawidłowe
nawyki 
racjonalnego 
wypoczynku

7. Sport i 
rekreacja

8. Praca z 
młodzieżą 
szczególnie 
uzdolnioną

1.Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia poprzez 
walkę z 

utrzymywanie 
porządku i 
czystości w 
szkole.
- pogadanki, 
filmy, zajęcia 
warsztatowe
- propagowanie 
aktywnego 
spędzania 
wolnego czasu;
- dbanie o wygląd
zewnętrzny, 
higienę osobistą, 
higienę umysłu 
oraz kulturę 
słowa;
- uczenie się 
tworzenia 
właściwego 
klimatu  do nauki
w działalności 
pozalekcyjnej i 
wypoczynku.
- higiena osobista
jako stały element
lekcji 
wychowania 
fizycznego.
- wyrobienie 
nawyku 
aktywnego trybu 
życia
- sportowe koła 
zainteresowań 
(np. piłka halowa,
piłka siatkowa);
- podnoszenie 
umiejętności 
sportowych 
poprzez czynny 
udział  w 
zawodach 
sportowych.

- podejmowanie 
działań 
profilaktycznych 
(organizowanie 

W ciągu roku

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wychowawcy 
klasy, pedagog 
szkolny
Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pracownicy 
obsługi i 
administracji

Nauczyciel WF

Nauczyciel WF

Nauczyciele, 
wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny
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odniesieniu do 
młodzieży

III. Pomoc 
psychologiczno– 
pedagogiczna dla
młodzieży w 
sytuacjach 
szczególnych 
zagrożeń 
substancjami 
psychologicznym

nałogami  i 
przeciwdziałanie
uzależnieniom

2.Kształtowanie 
w uczniach 
umiejętności do 
podejmowania 
zachowań 
asertywnych
3.Dostarczanie 
wiedzy o 
konsekwencjach 
podejmowania 
zachowań 
ryzykownych

4.Zajęcia 
alternatywne

5.Realizacja 
zajęć, 
programów 
profilaktycznych
1.Wstępne 
rozpoznanie 
zagrożenia
2.Informowanie 
o możliwościach
uzyskania 
pomocy 
specjalistycznej

zajęć  i 
warsztatów);
- otoczenie 
opieką uczniów 
podatnych   na 
wpływy 
środowisk 
patologicznych
- pogadanki

-pogadanki, filmy
- udział 
młodzieży w 
rozprawach 
sądowych.
- Spotkania z 
przedstawicielami
Policji.
- koła 
zainteresowań, 
zajęcia 
pozalekcyjne,
Zajęcia sportowe
- zgodnie ze 
specyfiką zajęć, 
programu
- obserwacja 
- rozmowy 
indywidualne z 
uczniem, 
rodzicem

Cały rok

W ciągu roku.
Zgodnie z 
harmonogramem
imprez

Zgodnie z 
harmonogramem
imprez
Cały rok

W zależności od 
potrzeb i 
możliwości 
szkoły
Na bieżąco

Na bieżąco
Wg potrzeb

Wychowawcy 
klas, nauczyciele

Wychowawcy 
klas, nauczyciele
Nauczyciel 
wiedzy o 
społeczeństwie, 
wychowawcy 
klas
Dyrektor, 
nauczyciel EDB
Nauczyciele 
zgodnie z 
przydziałem 
zajęć
Dyrektor szkoły, 
wychowawcy 
klas

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny
Pedagog 
szkolny, 
wychowawcy 
klas

Sfera psychiczna
Obszar
działania

Zadania Forma realizacji Czas realizacji Osoby
odpowiedzialne
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I.Diagnoza 
problemów 
młodzieży 
występujących 
zarówno w 
środowisku 
szkolnym jak i 
rodzinnym 

II. Uzdolnienia i 
talenty

1.Rozpoznawanie
zagrożeń 
młodzieży 
uczęszczającej do
szkoły

2.Rozpoznawanie
środowiska 
rodzinnego i 
lokalnego 
uczniów 
podejmujących 
zachowania 
ryzykowne
1.Rozpoznawanie
i rozwijanie 
uzdolnień i 
talentów

2. Kształtowanie 
twórczego 
myślenia

3. Motywowanie 
uczniów do 

- analiza 
dokumentacji 
pod kątem 
frekwencji i 
postępów w 
nauce.
- rozmowy z 
uczniami, 
rodzicami

- przygotowanie 
programów 
artystycznych na 
uroczystości 
szkolne
-zachęcanie 
uczniów               
do udziału           
w olimpiadach,    
konkursach 
szkolnych            
i pozaszkolnych
- poszerzanie 
tematyki lekcji, 
wskazywanie 
stron 
internetowych, 
dostarczanie 
ciekawej lektury, 
dodatkowych 
materiałów 
- wykorzystanie 
aktywnych metod
nauczania i 
uczenia się;
- organizowanie 
zajęć 
dotyczących 
twórczego 
myślenia oraz 
radzenia sobie w 
sytuacjach 
problemowych;
- ocenianie 
zgodnie ze 

Na bieżąco 

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wychowawcy
klas

Wychowawcy
klas

Samorząd
szkolny,
nauczyciele

Nauczyciele,
wychowawcy
klas

Nauczyciele,
wychowawcy
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systematycznej 
pracy

4. Rozwijanie 
umiejętności 
samodzielnego 
myślenia              
i wnioskowania 
oraz korzystania  
z różnych źródeł

5. Precyzowanie  
i pogłębianie 
zainteresowań

szkolnym 
systemem 
oceniania;
- stosowanie 
różnorodnych 
form  i metod 
pracy na lekcjach
(praca z uczniem 
szczególnie 
uzdolnionym i 
mającym 
trudności   w 
nauce)
- udzielanie 
pomocy uczniom 
mającym 
trudności w 
nauce
- korzystanie       
z nowoczesnych 
technik 
komputerowych -
Internet; 
- korzystanie z 
biblioteki 
szkolnej oraz 
Centrum 
Multimedialnego;
- prowadzenie 
lekcji aktywnymi
metodami 
nauczania;
- wykorzystanie 
technik 
komputerowych, 
prezentacji 
multimedialnych 
na zajęciach 
lekcyjnych           
i pozalekcyjnych;
- prowadzenie 
kół 
zainteresowań;
- organizowanie 
wycieczek 
tematycznych i 
przedmiotowych;
- nawiązywanie 
kontaktów z 

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

klas

Nauczyciele,
bibliotekarz,
nauczyciel CM

Nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy
klas

12



uczelniami 
wyższymi.

Sfera społeczna
Obszar
działania

Zadania Forma realizacji Czas realizacji Osoby
odpowiedzialne

I.Samorządność 

II. Wolontariat

1. Rozwijanie 
samorządności 
oraz 
przygotowanie  
do pełnienia ról 
społecznych

2. Kształtowanie
realistycznego 
obrazu siebie

1. Kształtowanie
wrażliwości na 
krzywdę ludzką

2.Wolontariat

- organizowanie 
wyborów 
Samorządu 
uczniowskiego;
- umożliwianie 
przedstawicielom 
samorządu 
uczniowskiego 
opiniowania 
dokumentów 
wewnątrzszkolnych
- uczenie pełnienia 
określonych ról 
społecznych w 
klasie/szkole np. 
przewodniczący 
klasy, organizator 
uroczystości 
szkolnych;
- rozwijanie 
współpracy 
samorządów 
klasowych z 
nauczycielami, 
dyrekcją oraz 
rodzicami.
- egzekwowanie 
swoich praw 
respektując prawa 
innych;
- radzenie sobie ze 
złością i agresją.
- kształtowanie 
umiejętności 
współczucia oraz 
przeżywania emocji;
- udział w akcjach 

Cały rok 
szkolny, według 
potrzeb

Cały rok 
szkolny, według 
potrzeb

Cały rok 
szkolny, według 
potrzeb

Cały rok szkolny

Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego, 
wychowawcy 
klas, dyrektor 
szkoły, rodzice

Nauczyciele, 
wychowawcy 
klas, pracownicy
obsługi                
i administracji, 
rodzice
Nauczyciele, 
wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny
Samorząd
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I.Przygotowanie 
do życia w 
rodzinie

II.Promocja 
Szkoły

Przygotowanie 
młodzieży do 
życia w rodzinie

Promocja szkoły

charytatywnych

- diagnozowanie 
potrzeb społecznych
w środowisku 
szkolnym lub jego 
otoczeniu 
- przygotowanie 
oferty działań i jej 
realizacja
- realizowanie 
tematyki zajęć 
wychowania             
do życia w rodzinie;
- prowadzenie zajęć 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
tematyki rodziny, 
małżeństwa i 
miłości;
- współpraca z 
rodzicami z zakresu 
rozwiązywania 
problemów 
wychowawczych;
- niesienie pomocy 
uczniom i ich 
rodzinom 
znajdującym się w 
trudnych sytuacjach 
życiowych.
- zorganizowanie 
"Dnia Otwartych 
Drzwi"
- przygotowanie 
prezentacji szkoły    
z przeznaczeniem 
pokazu na 
Powiatowych 
Targach Szkół 
Ponadgimnazjalnych
dla uczniów 
gimnazjów i ich 
rodziców.
-nawiązywanie 
kontaktów z 
uczniami              z 

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Uczniowski,
Opiekun
Samorządu
Uczniowskiego,
Pedagog
szkolny,
nauczyciele
Nauczyciel 
WDŻ, Ksiądz 
wychowawcy 
klas, rodzice

Samorząd 
Uczniowski, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
dyrektor szkoły
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III.Praca 
zawodowa

IV.Współpraca z 
rodzicami

V.Historia i 
tradycja 

Kształtowanie 
aktywnej 
postawy wobec 
przyszłej pracy 
zawodowej oraz 
wymagań rynku 
pracy

Zaangażowanie 
rodziców w 
tworzenie 
szkolnej 
profilaktyki

1.Poszanowanie 
tradycji, symboli
narodowych, 
religijnych          
i szkolnych

2. Poznawanie 
historii i kultury 
regionu

Gimnazjum 
(zapraszanie na 
imprezy szkolne i 
zawody sportowe).
- uczenie się 
wypełniania 
dokumentów 
związanych z 
podejmowaniem 
pracy zawodowej;
- przygotowanie się 
do rozmowy 
kwalifikacyjnej;
- gromadzenie ofert 
edukacyjnych szkół 
wyższych, 
policealnych, 
kursów 
kwalifikacyjnych.
- poznanie 
oczekiwań ze strony
rodziców.
- informowanie 
rodziców o 
działaniach 
profilaktycznych 
prowadzonych w 
szkole
- organizowanie 
okolicznościowych 
uroczystości 
szkolnych;
- udział Pocztu 
Sztandarowego        
w uroczystościach 
państwowych;
- uroczyste 
ślubowanie klas 
pierwszych;
- kultywowanie 
tradycji narodowych
związanych ze 
świętami Bożego 
Narodzenia               
i Wielkanocy.
- poznawanie 
środowiska 
lokalnego jego 
specyfiki, tradycji i 

Cały rok szkolny

Początek roku 
szkolnego.
Zebrania z 
rodzicami

Cały rok szkolny

Cały rok

Nauczyciel 
przedsiębiorczo-
ści, 
wychowawcy 
klas

Wychowawcy 
klas

Wychowawcy 
klas
Poczet 
Sztandarowy, 
nauczyciele, 
wychowawcy 
klas, rodzice

Nauczyciel 
wiedzy o 
społeczeństwie
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historii poprzez 
organizację 
wycieczek 
tematycznych oraz 
lekcji poglądowych

Sfera duchowa
Obszar
działania

Zadania Forma realizacji Czas realizacji Osoby
odpowiedzialne

System wartości 1.Kształtowanie
systemu wartości

2. Kształtowanie
prawidłowych 
relacji 
międzyludzkich

- przygotowanie i 
udział w 
uroczystościach 
szkolnych 
zgodnych z 
harmonogramem ;
- kształtowanie 
postaw wolności 
jako 
odpowiedzialnośc
i                       za 
siebie i innych;
- ukazywanie 
właściwych 
postaw   na 
przykładzie 
utworów 
literackich oraz 
wydarzeń 
historycznych;
- pomoc uczniom 
w rozpoznawaniu 
wartości 
moralnych oraz 
ich hierarchizacji 
wykorzystując 
utwory literackie, 
teksty historyczne
oraz konkretne 
sytuacje życiowe.
- integracja 
zespołu 
klasowego;
- poprawne 
komunikowanie 
się z 
rówieśnikami oraz
nauczycielami;

Cały rok

Cały rok 

Wychowawcy
klas, nauczyciele

Wychowawcy
klas, nauczyciele
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- doskonalenie 
technik 
mediacyjnych;
- kształtowanie 
asertywnego 
funkcjonowania w
grupie 
rówieśniczej
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