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PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY ZGODNY Z AKTUALNYMI 

PRZEPISAMI PRAWA : 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ).  

Art. 26 - program wychowawczo-profilaktyczny 

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program 

wychowawczo--profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy              

w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub  placówki albo upoważniony 

przez niego pracownik szkoły lub placówki. 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2021/2022: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

2.  Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postawa 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3.  Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4.  Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 

poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

5.  Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w 

edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2020&qplikid=4186#P4186A7
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6.  Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne. 

Wartości wychowawcze ustanowione w celu ich osiągania, przestrzegania             

i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 

1. Dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach uznają 

następujące wartości za wiodące: 

- dociekliwość poznawczą ucznia, ukierunkowaną na dobro, prawdę i piękno; 

- edukację, uczenie się; 

- samodzielność i chęć samodoskonalenia; 

- odpowiedzialność, w tym szczególnie poczucie odpowiedzialności za siebie i za wyniki 

swojej edukacji; 

 - pracę; 

 - wartości moralne; 

 - tolerancję, umiejętność dialogu. 

Przyjmują realizację ich poprzez działania wychowawcze. 

2. Za cel główny wychowania szkolnego uznaje się kształtowanie obywatela, Europejczyka, 

człowieka ogólnie wykształconego i kulturalnego, przygotowanego do życia                               

w dynamicznie rozwijającym się świecie. 

3. Za pracę wychowawczą uznaje się zgodne współdziałanie uczniów, rodziców, 

nauczycieli, które prowadzi do osiągania celów opisanych w Misji Szkoły. 

4. Działania wychowawcze podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół 

wspomagani przez wszystkich pracowników szkoły. 

5. Wychowawcy klas w szczególności organizują i koordynują działania z oddziałem 

powierzonym ich opiece. 

Realizacja celów i zadań wychowawczych. 

Cele i zadania wychowawcze przyjęte przez szkołę realizowane będą na wszystkich zajęciach 

edukacyjnych przez wszystkich nauczycieli poprzez realizację zadań i treści ścieżek 

edukacyjnych (prozdrowotnej, ekologicznej, filozoficznej, regionalnej, europejskiej) poprzez 

działania wychowawcze zaprojektowane w tematycznych programach wychowawczych, 

zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach szkolnych oraz poprzez działania 

nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klas. 
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Poprzez program wychowawczy Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta                    

w Chorzelach kształtuje absolwenta, który jest światłym Polakiem umiejącym 

egzystować w otaczającym go świecie. 

Potrafi zatem: 

W sferze społecznej: 

- czuć się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju,  

-  patriotą i Europejczykiem, 

- stosować procedury demokratyczne, 

- wskazywać szanse i zagrożenia współczesnej demokracji, 

- postrzegać wolność jako własne dobro, a jednocześnie w równym stopniu przynależne 

innym ludziom, 

- rozumieć istotę odpowiedzialności prawnej i moralnej, 

- realizować własne plany i marzenia życiowe, wykazując przy tym humanistyczną 

wrażliwość w relacjach z otoczeniem, 

- zachować się zgodnie z wymogami miejsca i chwili, 

- podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za własne działania, 

- wyrażać i uzasadniać własne zdanie, 

- aktywnie słuchać innych i szanować ich opinie, 

- odróżniać opinie od faktów, 

- rozwiązywać konflikty i negocjować, 

- brać udział w pracach na rzecz innych, 

- występować publicznie. 

W sferze naukowej: 

- czytać ze zrozumieniem, 

- znaleźć potrzebne informacje, korzystając ze źródeł tradycyjnych i Internetu, 

- posiąść umiejętności kluczowe z poszczególnych przedmiotów, 

- formułować pytania do określonego tematu, 

- przygotować pracę pisemną i wystąpienie ustne, będące wynikiem jego własnych 

poszukiwań, w tym z wykorzystaniem technik multimedialnych, 

- opanować język obcy w stopniu umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się za 

granicami kraju a także korzystanie z mediów, 

- zdać egzamin maturalny na satysfakcjonującym ucznia poziomie, 

- sprostać wymaganiom na dalszym etapie edukacji, 

- stworzyć plan swego rozwoju. 
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W sferze kulturowej: 

- uczestniczyć w różnych formach kultury (koncert muzyki tradycyjnej, wystawy plastyczne, 

teatr, opera, muzeum), 

- wyrażać własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką, 

- wykazywać chęć poznania ojczystego kraju i jego tradycji. 

Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach mają 

obowiązek dostosowania swoich działań wychowawczych do zapisów niniejszego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, mającego na celu ujednolicenie oddziaływań 

wychowawczych pracowników szkoły oraz rodziców. Ustalenia Programu obowiązują 

wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Zapisy Regulaminu stosowane są 

równolegle z zapisami Statutu Szkoły i nawzajem się nie wykluczają. 

Powinności wychowawcze nauczycieli, wychowawców, pozostałych pracowników szkoły 

i rodziców uczniów. 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły: 

1. Warunkiem stawiania uczniowi wymagań punktualności i obecności na lekcjach jest 

rzetelne odnotowywanie obecności w dzienniku. 

2. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest punktualne rozpoczynanie i kończenie oraz 

solidne przygotowanie do zajęć. 

3. Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji w razie 

potrzeby. 

4. Nauczyciel zachowuje neutralność polityczną w pracy dydaktycznej i wychowawczej np. 

nie wpuszcza na teren szkoły polityków w celach agitacyjnych. Nie oznacza to braku 

rzetelnej, obiektywnej informacji i dyskusji na tematy polityczne. Wszelkie ogłoszenia na 

terenie szkoły mogą pojawić się za wiedzą dyrektora szkoły. 

5. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy programu 

wychowawczego naszej szkoły. 

6. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone 

dobro i zło w szkole jak i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów winny być szeroko 

promowane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają obowiązek zgłaszać 

do wychowawcy klasy lub do zespołu wychowawczego. 

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zdecydowanego reagowania na przejawy brutalnej agresji 

ze strony uczniów w stosunku do innych uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły. 
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8. Zadaniem każdego pracownika szkoły jest także czuwanie nad prawidłowym stylem 

spędzania przerw przez uczniów, np. zwracanie uwagi na niekulturalną postawę, 

niedopuszczalność palenia papierosów itp. 

9. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do reagowania na niedostosowany                          

do bieżącej pogody ubiór ucznia opuszczającego budynek szkoły (szczególnie podczas złej 

pogody). 

10. Nauczyciele – organizatorzy wycieczek i imprez szkolnych powinni współdziałać z 

wychowawcami uczniów, którzy są ich uczestnikami. 

11. W nagłych przypadkach pielęgniarka lub wychowawca klasy powiadamiają rodziców 

ucznia. 

Wychowawca: 

1. Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów    poinformowania 

uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie. 

2. Opracowuje w oparciu o niniejszy „Program Wychowawczo-Profilaktyczny” klasowy plan 

wychowawczy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami), który przedstawia rodzicom 

podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym. 

3. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery 

wspólnoty klasowej. 

4. Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie 

wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie. 

5.  Kieruje wszystkimi klasowymi wycieczkami wyjazdowymi. 

6. W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania, po uzyskaniu 

zgody rodziców ucznia. 

7. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, 

stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka (bierze je pod uwagę przy ustalaniu 

oceny zachowania). 

8. Jest zobowiązany do diagnozowania potrzeb ucznia z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i zgłaszać je koordynatorowi organizującemu tę pomoc w szkole. 

9. Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku nie stosowania 

się nauczycieli do zaleceń PDW bądź IPET-u. 

10. Organizuje klasowe zebrania rodziców, uczestniczy w Dniu Otwartym Szkoły. 

11. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową. 
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12.  Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania o 

obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (Statut, zasady oceniania i promowania, 

Program Wychowawczy). 

Rodzice: 

1. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców zorganizowanych przez 

wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, Dniu Otwartym Szkoły, prelekcjach poświęconych 

zagadnieniom wychowawczym. 

2. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego 

kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. W przypadku zwolnienia 

ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do pisemnego 

usprawiedliwienia tej nieobecności. 

3. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 

4. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do wychowawcy, dyrektora najdrobniejsze nawet 

formy przestępczości wśród uczniów. 

5. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej 

zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże 

dokonane w szkole przez dzieci. 

7. Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy 

i szkoły. 

Uczniowie: 

1.  Każdy uczeń postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek stosować się do zaleceń każdego pracownika szkoły. 
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Działania wychowawcze: Poznawanie ucznia i zapewnienie mu pomocy pedagogicznej,  psychologicznej, zdrowotnej  

i materialnej. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Integracja zespołów 

klasowych z 

wychowawcami. 

Zajęcia integracyjne z wychowawcami, udział w 

wycieczkach, biwakach, rajdach. Udział w imprezach 

klasowych i szkolnych: ślubowanie, DEN, andrzejki, 

wigilia, akademie. 

Wychowawca. Wrzesień, 

cały rok. 

 

Rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb uczniów oraz analiza 

przyczyn niepowodzeń 

szkolnych. 

Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami: 

ankiety, wywiady środowiskowe, wizyty domowe, 

współpraca z opieką społeczną, kuratorami, policją,     

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Poradniami 

Specjalistycznymi. Diagnozowanie potrzeb uczniów            

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej                 

i organizowanie jej. 

Wychowawca, 

rodzice, 

nauczyciele. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Opieka pedagogiczna nad 

dziećmi z wadami wymowy i 

dysfunkcjami (dysgrafią, 

dysleksją, dysortografią, 

dyskalkulią ). 

Stosowanie się do wytycznych zapisanych w Planach 

Działań Wspierających dla tych uczniów. 

Organizowanie dodatkowych zajęć niwelujących 

skutki tych dysfunkcji.  

Wychowawca, 

nauczyciele. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Współpraca z rodzicami. Regularne spotkania z rodzicami (zapoznanie z 

dokumentacją szkoły: Statutem Szkoły, WZO, Planem 

Wychowawcy, 

nauczyciele. 

Cały rok.  
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Dydaktycznym i Wychowawczym). Przekazywanie 

informacji o postępach w nauce i frekwencji. 

Pedagogizacja rodziców – spotkania z 

przedstawicielami instytucji społecznych, 

psychologami itp. Prowadzenie programów 

profilaktycznych. Motywowanie rodziców do 

sprawowania większej kontroli nad dziećmi 

(wypełnianie obowiązku szkolnego do 18. roku życia). 

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w 

domach rodzinnych uczniów (w razie zaistniałej 

konieczności). Zachęcanie rodziców do uczestniczenia 

w życiu klasy i szkoły. Indywidualne kontakty z 

rodzicami. Wspieranie rodziców w zakresie 

identyfikacji, diagnozy oraz metod pracy z dzieckiem 

szczególnie uzdolnionym i szczególnej troski. 

Pedagog  szkolny. 

Profilaktyka chorób 

epidemiologicznych, w tym 

COVID 19 

Webinaria, procedury, pakiety, szkolenia Dyrektor 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Cały rok  

 

 



 10 

Edukacja do życia w społeczności. Psychospołeczne aspekty zdrowia. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Kształtowanie nawyków i 

przyzwyczajeń zdrowotno-

higienicznych. 

Spotkania z lekarzami, pielęgniarką, pogadanki na 

lekcjach godzin do dyspozycji wychowawcy. 

Tematyka: 

1. W matni nałogów – nikotynizm, alkoholizm, 

narkomania. 

2. Jak wydobyć się z nałogów? 

3. Jaki jest Twój stosunek do osób uzależnionych? 

4. Nie nadużywaj leków i używek. 

5.  Choroby XXI wieku. 

6. Poznajemy zasady pracy umysłowej – metody 

uczenia się. 

7.  Ubezpieczamy się od nieszczęśliwych 

wypadków. 

8. Przestrzegamy zasad BHP. 

9. Przestrzegamy podstawowych zasad czystości. 

10. Jak hałas wpływa na samopoczucie innych? 

Wychowawcy. Cały rok.  

Profilaktyka antyrakowa (rak 

piersi, szyjki macicy). 

Spotkanie ze specjalistą. Dzień „Różowej 

wstążeczki”. 

Wychowawcy Na bieżąco,  

w miarę 

potrzeb. 
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Promowanie aktywnego trybu 

życia. 

Wycieczki piesze i rowerowe, rajdy, obozy 

wędrowne. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego. 

Cały rok.  

Promowanie zdrowego stylu 

odżywiania. 

Filmy, artykuły, dyskusje. Podkreślenie problemu 

bulimii i anoreksji. 

Wychowawcy. Cały rok.  

Higiena pracy umysłowej. Pogadanki. Wychowawcy. Cały rok.  

Wypracowanie metod radzenia 

sobie ze stresem. 

Pogadanki, dyskusje, referaty, wykłady na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

Wychowawcy. Cały rok.  

Kształtowanie umiejętności 

komunikacyjnych i 

rozwiązywania konfliktów. 

Pogadanki, dyskusje, referaty, wykłady, ćwiczenia 

grupowe z wykorzystaniem technik aktywizujących 

– na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

Wychowawcy. Cały rok.  

Rozwijanie umiejętności 

asertywnych. 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

Ćwiczenia zachowań asertywnych. 

Wychowawcy. Cały rok.  

Eliminowanie wśród uczniów 

skutków związanych z 

epidemią Covid – 19, 

mających problemy 

emocjonalne i sytuacje 

stresogenne po powrocie do 

szkoły i nauki stacjonarnej 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, edukacja 

na zajęciach, strategie radzenia sobie ze stresem, 

programy profilaktyczne. 

Dyrekcja  

Wychowawcy  

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Cały rok  
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Edukacja ekologiczna. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Uświadomienie zagrożeń 

środowiska naturalnego. 

Pogadanki na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy- 

Tematyka: 

1. Człowiek wrogiem czy przyjacielem przyrody? 

2. Świat wokół nas jest piękny. 

3. Źródła degradacji środowiska naturalnego. 

4. Zagrożenie ekologiczne w świecie. 

5. Miejskie wysypisko śmieci – zajęcia terenowe. 

6. Miejska oczyszczalnia ścieków – zajęcia 

terenowe. 

7. Nie dajmy się zasypać śmieciom. 

8. Poznajemy rośliny i zwierzęta chronione. 

9. Fauna i flora w Parkach Narodowych. 

10. Moja praca na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

Wychowawcy, 

rodzice. 

Cały rok.  

Uświadomienie potrzeby 

propagowania problematyki 

związanej z ochroną 

środowiska. 

Szkolne obchody Dnia Ziemi. Dzień bez 

samochodu – przygotowanie wystawy, plakatów. 

Wygospodarowanie miejsca na stałą wystawę prac 

o tematyce przyrodniczej. 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele biologii, 

geografii, chemii. 

Grudzień, 

cały rok. 
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Zapoznanie z formami 

ochrony przyrody (parki, 

rezerwaty, pomniki przyrody, 

odnowa gatunków). 

Pogadanki, slajdy, filmy wideo, wycieczki do 

Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, 

wycieczki piesze lub rowerowe do okolicznych 

rezerwatów przyrody. 

Wychowawcy, 

nauczyciele biologii, 

geografii. 

Jesień, 

wiosna. 

 

Uświadomienie, że życie 

pośród zieleni pozytywnie 

wpływa na samopoczucie 

człowieka. 

Troska o tereny zielone przed szkołą. 

 

Udział młodzieży w konkursach ekologicznych. 

Nauczyciel biologii, 

wychowawcy. 

Nauczyciel biologii, 

wychowawcy. 

 

 

Cały rok. 

 

 

Cały rok. 

 

 

Edukacja prorodzinna. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Propagowanie wśród uczniów 

postaw prorodzinnych. 

Włączenie problematyki prorodzinnej do planu 

zajęć na godzinach przeznaczonych do dyspozycji 

wychowawcy. 

Kształtowanie postaw prorodzinnych poprzez 

organizację wigilii klasowych, jasełek, mikołajek, 

jajka wielkanocnego. 

Wychowawcy. 

 

 

 

Księża, SU, 

wychowawcy. 

Cały rok. 

 

 

Grudzień, 

marzec/  

kwiecień. 
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Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów 

rodzinnych. Uczenie współodpowiedzialności za 

losy rodziny i grupy, do której należymy. 

Przybliżenie zagadnień życia płciowego człowieka, 

problemów macierzyństwa i ojcostwa. 

 

Zapewnienie rodzicom uczestnictwa w stałych 

spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami. 

Wychowawcy, 

nauczyciel biologii. 

Pedagog szkolny. 

 

 

 

Dyrekcja. 

Cały rok. 

 

 

 

 

 

Cały rok. 

 

Kształtowanie zdrowego stylu życia. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Promowanie wśród uczniów 

zdrowego stylu życia. 

Zapewnienie młodzieży opieki pielęgniarskiej. 

 

Pogadanki na temat higieny osobistej w wybranych 

klasach. 

Honorowe krwiodawstwo – pogadanki i spotkania. 

Wspomaganie uczniów w zapobieganiu stanom 

depresyjnym i lękowym. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku poprzez 

pełnienie dyżurów nauczycielskich. 

 

Dyrektor 

 

 

Wychowawcy, 

pielęgniarka. 

 

 

Wychowawcy, 

pielęgniarka. 

 

Cały rok 

 

 

I semestr 

 

 

 

 

 

Cały rok. 
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Współpraca z Policją i Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną. 

Wdrażanie Szkolnego Programu Profilaktycznego 

(w załączniku). 

Włączenie się w ogólnopolską akcję Dzień bez 

papierosa, Światowy Dzień Walki z AIDS. 

Nauczyciele. 

 

Wychowawcy i 

Dyrekcja. 

Pedagog szkolny 

Cały rok. 

 

 

 

Cały rok. 

 

Życie bez nałogów. 
 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Przekonanie o szkodliwości 

używek (alkohol, nikotyna, 

narkotyki). 

Spotkanie z pracownikami policji z wydziału do 

spraw narkotyków, pracownikami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej.  Projekcje filmów, 

pogadanki, dyskusje dotyczące skutków palenia 

papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. 

Wychowawcy, 

księża. 

Cały rok.  

Uświadomienie zagrożeń 

wynikających z nietypowych 

uzależnień np.: Internet, 

telefon komórkowy, sekty, 

hazard itp. 

 

 

Dyskusje, filmy, rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Wychowawcy. Cały rok.  
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Pedagogizacja rodziców         

w zakresie profilaktyki 

uzależnień. 

Przygotowanie scenariusza dotyczącego 

profilaktyki uzależnień do przeprowadzenia na 

zebraniach z rodzicami. Rozpropagowanie wśród 

rodziców materiałów dotyczących profilaktyki 

uzależnień. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pielęgniarka, lekarz. 

Cały rok.  

Propagowanie pozytywnych 

wzorców spędzania wolnego 

czasu. Podjęcie działań 

mających na celu zmianę 

negatywnych zachowań 

młodzieży na wycieczkach 

szkolnych (palenie tytoniu, 

picie alkoholu). 

Pogadanki, dyskusje. Wychowawcy. Cały rok.  

Propagowanie działań 

mających na celu rozwój 

asertywności uczniów. 

Ćwiczenia asertywnego zachowania się na lekcjach 

do dyspozycji wychowawcy. 

Wychowawcy. Cały rok.  
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Przeciwdziałanie agresji i przestępczości wśród uczniów. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Zdiagnozowanie problemu 

agresji w szkole. 

Przeprowadzenie ankiet wśród młodzieży, analiza 

ankiet. 

Wychowawcy. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Dbałość o rozwój moralny 

(kultura słowa, ocena 

własnych zachowań, 

prawdomówność, otwartość). 

Pogadanki, dyskusje, wykłady. Zajęcia 

pozalekcyjne. 

Wychowawcy. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Okazywanie wzajemnego 

szacunku w relacjach uczeń-

nauczyciel. 

Tworzenie na lekcjach klimatu rzetelnej i życzliwej 

pracy. 

Nauczyciele. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Zwiększanie zaufania uczniów 

do siebie w sytuacjach 

potencjalnej przemocy, 

oswajanie się z różnymi 

formami agresji, nauka 

radzenia sobie w groźnych 

społecznie sytuacjach, 

akceptacja faktu, że musimy 

umieć się bronić. 

Dyskusja, scenki tematyczne. Pogadanki i spotkania 

na temat działań przeciwko przemocy. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

dyrektor. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  
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Zapoznanie z elementami 

prawa karnego dla nieletnich. 

Omówienie ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. 

Wychowawcy. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

 

Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Stosowanie zwrotów 

grzecznościowych. 

Pogadanki, scenki rodzajowe, odwołanie się do 

tekstów literackich. 

Rodzice, 

nauczyciele. 

Cały rok.  

Właściwe zachowanie się w 

miejscach publicznych. 

Wycieczki, wyjścia do kina, teatru, pogadanki, 

scenki rodzajowe, ćwiczenia praktyczne. 

Nauczyciele, 

rodzice. 

Cały rok.  

Okazywanie szacunku wobec 

symboli narodowych i 

religijnych. 

Apele, wycieczki do miejsc pamięci narodowej. 

Udział w uroczystościach szkolnych. 

Nauczyciele, 

rodzice. 

Cały rok.  

Właściwe zachowanie w 

stosunku do dorosłych i 

kolegów. 

Pogadanki, inscenizacje, zasady fair-play podczas 

zabaw i gier zespołowych. 

Nauczyciele, 

rodzice. 

Cały rok.  

Poszanowanie mienia 

własnego i społecznego. 

Dbałość o sprzęt szkolny, akcje porządkowe. Nauczyciele, 

rodzice. 

Cały rok.  

Dbałość o własny wygląd i 

higienę osobistą. 

Strój właściwy do okoliczności. Nauczyciele, 

rodzice. 

Cały rok.  

Właściwa komunikacja 

międzyludzka i umiejętne 

Scenki rodzajowe w oparciu o literaturę, dramy. 

Uroczystości klasowe i szkolne, praca z 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

Cały rok.  



 19 

korzystanie z mediów. komputerem. Redagowanie listów, pism 

użytkowych. Umiejętne korzystanie z oferty 

telewizji, czytanie czasopism (korzystanie z 

czytelni). 

rodzice. 

Prezentacja własnych 

umiejętności. 

Konkursy, ćwiczenie technik asertywnych, 

autocharakterystyka, dokonywanie samooceny 

zachowania. 

Nauczyciele, 

wychowawcy. 

Cały rok.  

Dbałość o czystość i 

poprawność języka ojczystego. 

Uwrażliwienie na poprawność językową w mowie i 

piśmie. Konkursy literackie, recytatorskie, 

czytelnicze. 

Nauczyciele języka 

polskiego. 

Cały rok.  

Dokonywanie właściwych, 

społecznie akceptowanych 

wyborów. 

Scenki rodzajowe – rozwiązywanie konfliktów. 

Plebiscyt na najbardziej kulturalnego ucznia, 

wpisanie najlepszych uczniów do kroniki szkolnej. 

Nauczyciele, 

wychowawcy. 

Cały rok.  

 

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, polskiej i europejskiej. 
 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Poznanie historii szkoły. Zapoznanie z kroniką szkoły i jej tradycjami 

(ślubowanie, poczet sztandarowy). 

Wychowawcy. Cały rok.  

Dokumentowanie osiągnięć 

szkoły, klasy. 

Tworzenie kroniki klasowej i współtworzenie 

kroniki szkolnej. 

Wychowawcy, 

opiekun kroniki 

szkoły. 

Cały rok.  



 20 

Uczestnictwo i współudział w 

tworzeniu uroczystości 

szkolnych. 

Przygotowywanie apeli, akademii, konkursów, 

wycieczek, dyskotek, studniówki. 

Nauczyciele, 

rodzice. 

Cały rok.  

Rozwijanie aktywności 

społecznej. 

1.  Wkład w funkcjonowanie ucznia na rzecz 

szkoły. 

2. Udział w wyborach do RSU i samorządów 

klasowych. 

3. Podejmowanie różnych zadań w RSU i 

samorządzie klasowym. 

4. Kultura i takt – ich znaczenie we wzajemnych 

stosunkach. 

Nauczyciele, 

rodzice. 

Cały rok.  

Pomoc koleżeńska. Zbiórki książek, zabawek, odzieży dla 

potrzebujących. Włączanie uczniów do aktywnej 

pomocy kolegom mającym trudności w nauce, 

trudności materialne, emocjonalne itp. 

Wychowawcy, 

rodzice, uczniowie. 

Cały rok.  

Poznanie obowiązków i praw 

ucznia oraz praw i 

obowiązków pracowników 

szkoły. 

Zapoznanie z istniejącym Kodeksem, Statutem 

Szkoły – udoskonalanie go. Tworzenie regulaminu 

klasy. Poinformowanie o szkolnych i 

przedmiotowych systemach oceniania, kryteriach 

wystawiania ocen z zachowania. 

 

Wychowawcy, 

uczniowie. 

Cały rok.  
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Kultywowanie polskich 

tradycji, obyczajów i świąt. 

Edukacja prorodzinna. 

Wróżby andrzejkowe. Organizacja klasowych 

wigilii, spotkań opłatkowych. Obchody Dnia 

Wiosny. Dzień Babci, Dziadka, Matki, Ojca. 

Imieniny i urodziny świętem całej rodziny. Wpływ 

spotkań przy stole na więzi rodzinne i towarzyskie. 

Znaczenie wzorców rodzicielskich – znaczenie 

domu rodzinnego w wieku młodzieńczym. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

uczniowie. 

Cały rok.  

 

                      Edukacja patriotyczna  

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Kształtowanie pożądanych 

postaw patriotycznych, 

właściwa postawa wobec 

symboli narodowych (symbole 

i święta narodowe). 

Pogadanki, dyskusje na podstawie zdobytych przez 

uczniów materiałów; udział w akademiach 

rocznicowych. Wystawy prac plastycznych, 

gazetki. Rozbudzanie dumy narodowej. Zapoznanie 

z historią kształtowania się symboli narodowych. 

Ukazywanie uczniom zagrożeń wynikających ze 

złego pojmowania wolności. 

Nauczyciele. Cały rok.  

Udział w uroczystościach 

szkolnych i środowiskowych 

poświęconych wydarzeniom 

ważnym dla kraju.   

Pogadanki, dyskusje o najważniejszych 

wydarzeniach z historii naszego kraju. 

Wychowawcy. Cały rok.  



 22 

Poznanie tradycji i 

dziedzictwa kulturowego 

Polski oraz naszego regionu. 

Pogadanki, dyskusje o wybitnych Polakach 

związanych z historią Polski i narodu oraz 

zasłużonych mieszkańcach naszego regionu. 

Kształtowanie poczucia więzi ze swoim 

środowiskiem, regionem, krajem. Promowanie 

kultywowania tradycji narodowych i regionalnych. 

Wychowawcy. 

Nauczyciele. 

Cały rok.  

Demokracja i prawa dziecka. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Zainteresowanie uczniów i 

nauczycieli problematyką 

praw dziecka. 

Zapoznanie z Deklaracją Praw Dziecka na lekcjach 

godzin do dyspozycji wychowawcy. 

Wychowawcy. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Zapewnienie dostępu do 

informacji dotyczących 

tematyki praw dziecka. 

Wygospodarowanie miejsca na stałą gazetkę. Samorząd szkolny. Cały rok.  

Kształtowanie postaw 

tolerancji i akceptacji wobec 

inności oraz otwartości na 

drugiego człowieka. 

Dyskusje, pogadanki na godzinach 

wychowawczych. Zbiórki pieniędzy na cele 

charytatywne. 

Wychowawcy, 

samorząd szkolny, 

szkolne koło PCK. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Umożliwienie uczniom 

aktywnie uczestniczyć w życiu 

Wybory samorządu szkolnego i opiekuna 

samorządu. Uczestnictwo w uroczystościach 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

Cały rok.  
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szkoły i środowiska lokalnego. miejscowych – akademie środowiskowe. Spotkania 

z władzami miasta, radnymi. Umożliwienie 

obserwacji sesji Rady Miasta. 

samorząd szkolny. 

Kształtowanie poczucia więzi 

z własnym regionem i krajem. 

Wycieczki. Wychowawcy. Cały rok.  

 

Rozwijanie postaw prospołecznych. 
 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Kształtowanie pozytywnych 

cech i postaw: uczciwości, 

rzetelności. 

Psychozabawy, pogadanki, dyskusje – godzina 

wychowawcza, zajęcia edukacyjne. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Wspomaganie uczniów w 

kształtowaniu własnej 

świadomości etyczno-

moralnej. 

Prezentowanie obowiązujących norm etycznych, 

dokonywanie wyborów i kształtowanie hierarchii 

wartości. Ukazywanie wychowankom pozytywnych 

wzorców osobowych związanych z Polską poprzez 

prelekcje o sławnych i dobrych ludziach, spotkania 

z ciekawymi osobowościami opowiadającymi o 

tradycji i kulturze. Rozpoznawanie zjawiska 

„segregacji” wśród młodzieży (zwrócenie uwagi na 

uczniów w trudnej sytuacji materialnej – 

umożliwienie wychowankom udziału w imprezach 

Wychowawcy i 

nauczyciele. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  
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integracyjnych). Kształtowanie postaw tolerancji. 

Odrzucenie postaw 

relatywizmu moralnego, 

konformizmu i postaw 

korupcyjnych. 

Pogadanki, debaty, prace na rzecz szkoły, 

środowiska, konkretnych ludzi. 

Nauczyciele, 

wychowawcy. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Uwrażliwienie na losy 

drugiego człowieka i niesienie 

bezinteresownej pomocy. 

Stworzenie warunków do 

pomocy materialnej uczniom. 

Akcje charytatywne: Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, Góra Grosza, „Pomóż i ty”. Diagnoza 

potrzeb uczniów, zapewnienie uczniom 

najuboższym możliwości wypożyczenia 

podręczników z biblioteki szkolnej, bezpłatnych 

obiadów, dofinansowanie (stypendia socjalne). 

Samorząd szkolny, 

wychowawca, 

nauczyciele, rodzice. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Szacunek wobec starszych, 

rodziców, kolegów, kultury i 

świata przyrody. 

Dyskusje, pogadanki. Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Przystosowanie ucznia do 

ponoszenia pełnej 

odpowiedzialności za własne 

decyzje, wybory, słowa. 

Dyskusje, pogadanki, debaty, psychozabawy – 

godzina wychowawcza, zajęcia edukacyjne. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok.  

Kształtowanie pożądanych 

postaw patriotycznych i 

obywatelskich. 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia 

zawartymi w Statucie Szkoły. Poznanie praw i 

obowiązków określonych w Konstytucji, Deklaracji 

Wychowawcy. 

Pedagog szkolny 

 

Wrzesień. 
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Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka i Karty 

Praw Rodziny. Przygotowanie do świadomego 

uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i 

uwrażliwienie na jej problemy. Propagowanie 

wśród wychowanków wartości i ideałów 

demokracji w oparciu o pozytywne wzorce 

europejskie. Uaktualnianie wiedzy o Unii 

Europejskiej w ramach godzin przeznaczonych do 

dyspozycji wychowawcy. Przygotowanie do 

świadomego udziału pełnoletniej młodzieży w 

wyborach prezydenckich i parlamentarnych. 

Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez 

organizację i uczestnictwo w akademiach 

okolicznościowych: 

- rocznice Odzyskania Niepodległości, 

- uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

Podjęcie działań związanych z organizacją Święta 

Patrona Szkoły. 

Poznanie dorobku kulturalnego i społecznego 

środowiska lokalnego, zachęcanie uczniów do 

angażowania się w życie Chorzel i okolic. 

Nauczyciel WOS-u. 

 

 

 

 

Wychowawcy. 

 

Zespół nauczycieli, 

wychowawcy klas, 

SU. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel WOS-u, 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele. 

 

Cały rok. 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad. 
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Przygotowanie wychowanków do znalezienia 

właściwego miejsca w społeczeństwie, do 

wypełniania zadań czekających ich w życiu 

zawodowym i publicznym. 

Praca nad poprawą frekwencji w szkole; 

motywowanie uczniów do systematycznego 

uczęszczania na zajęcia lekcyjne; wskazanie 

negatywnych skutków absencji. 

 

wychowawcy klas. 

Wychowawcy klas. 

 

Wychowawcy klas, 

Rada Pedagogiczna, 

Dyrekcja. 

 

Cały rok. 

 

 

Cały rok. 

 

 

 

Nabywanie praw 

obywatelskich i wchodzenie w 

dorosłe życie poprzez 

pełnienie ról społecznych: rola 

obywatela, wyborcy. 

Uczestnictwo w wyborach samorządowych i 

parlamentarnych. 

Nauczyciel WOS-u, 

wychowawcy. 

Cały rok.  

Poznanie norm prawnych             

i moralnych regulujących 

życie społeczne. 

Pogadanki, dyskusje na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy i na lekcjach wiedzy o 

społeczeństwie. 

Wychowawcy, 

nauczyciele WOS-u. 

Cały rok.  

Uświadomienie 

współodpowiedzialności za 

sprawy narodowe i ukazanie 

roli znajomości bieżących 

spraw narodowych. 

Śledzenie informacji podawanych przez prasę, 

dzienniki radiowo-telewizyjne, filmy, programy 

publicystyczne. 

Nauczyciele WOS-u, 

historii, 

przedsiębiorczości, 

wychowawcy. 

Cały rok.  
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Kariera zawodowa. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Analiza własnych potrzeb, 

zainteresowań, celów. 

Udział w kółkach zainteresowań, fakultetach. 

Ankiety, spotkania z psychologiem. 

Nauczyciele, 

wychowawcy. 

Cały rok.  

Uświadomienie konieczności 

podnoszenia i uzupełniania 

wiedzy ogólnej i zawodowej. 

Dyskusje, pogadanki. Nauczyciele, 

uczniowie. 

Cały rok.  

Zapoznanie z typami uczelni 

wyższych i kierunkami. 

Informatory, wyjazdy na dni otwarte do 

poszczególnych uczelni. 

Biblioteka, 

wychowawcy. 

Cały rok.  

Przygotowanie się do 

egzaminów maturalnych i 

wstępnych na studia. 

Systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne 

i pozalekcyjne. 

Nauczyciele, 

uczniowie. 

Cały rok.  

Zapoznanie z aktami 

prawnymi dotyczącymi praw i 

obowiązków człowieka. 

Lekcje historii, WOS, godzina wychowawcza – 

prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji, 

ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu. 

Nauczyciele, 

wychowawcy. 

Cały rok.  

Kształtowanie umiejętności 

niezbędnych do skutecznego 

wejścia na rynek pracy. 

Współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy. Nauczyciele 

przedsiębiorczości, 

wychowawcy. 

Cały rok.  
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Troska o bezpieczeństwo. 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Zachowanie bezpieczeństwa 

na lekcjach i na przerwach. 

Regulamin zachowania się w pracowniach 

szkolnych, regulamin zachowania się na sali 

gimnastycznej i na boisku. Nauka zasad asekuracji 

podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych. Dyżury 

nauczycieli w czasie przerw. Ochrona szkoły przed 

osobami postronnymi. 

Nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowania 

fizycznego, dyrektor. 

Cały rok.  

Zabezpieczenie ucznia przez 

nieszczęśliwymi wypadkami. 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu 

drogowego. 

Wychowawcy. Cały rok.  

Uwrażliwienie uczniów na 

sytuacje stwarzające 

zagrożenie w szkole i poza nią. 

Pogadanki na lekcjach do dyspozycji wychowawcy. Wychowawcy. Cały rok, 

szczególnie 

wrzesień, 

czerwiec. 

 

Terroryzm jako zagrożenie dla 

współczesnego świata. 

Dyskusje na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy. 

Wychowawcy. Według 

harmonogramu 

planów 

wychowawczych 

poszczególnych 

klas. 
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Pomoc w rozwiązywaniu 

problemów i pokonywaniu 

trudności związanych z 

ucieczkami z lekcji. 

Dyskusje na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy. 

Wychowawcy. Cały rok, 

według potrzeb. 

 

Profilaktyka chorób 

epidemiologicznych,w tym 

COVID – 19. 

Webinaria ,procedury, pakiety, szkolenia Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Cały rok  

 

 

 

 

 

.
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Działania profilaktyczne w szkole 

Działania profilaktyczne skierowane są do uczniów Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. 

Reymonta w Chorzelach. Określają one zadania, jakie podejmuje się by wspierać młodzież                

w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

Działania mają na celu ograniczanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają 

zdrowy styl życia a także wzmocnienie czynników chroniących. 

Istotnym elementem jest także diagnoza problemów młodzieży, która pozwala na określenie 

czynników ryzyka i czynników chroniących. 

Ważnym elementem profilaktyki, jest eliminowanie wśród uczniów skutków związanych                  

z epidemią Covid – 19, mających problemy emocjonalne i sytuacje stresogenne  po powrocie 

do szkoły i nauki stacjonarnej. 

Realizacja działań profilaktycznych  w ZSP w Chorzelach odbywać się będzie w oparciu                   

o własne zasoby kadrowe pracowników szkoły oraz szkoła kontynuować będzie współpracę z 

instytucjami ,jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu 

uzyskania wsparcia i pomocy w zakresie działań informacyjno- edukacyjnych. 

Adresatami działań profilaktycznych są :uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy ZSP 

im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach. 

Podstawę do podejmowania działalności wychowawczo – profilaktycznej stanowi 

opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza. 

Celem diagnozy jest uzyskanie możliwie pełnej informacji o funkcjonowaniu uczniów                      

w różnych obszarach. 

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY 

- niewystarczająca integracja, izolowanie niektórych uczniów 

- niewystarczająca dbałość o higienę osobistą 

- przejawy agresji słownej,  

- zbyt duże przywiązanie uczniów do komputerów i telefonów, brak kontroli czasu 

poświęconego na korzystanie z tych urządzeń 

- oddziaływanie na uczniów nikotynizmu i alkoholizmu, które są dostrzegalne w środowisku 

lokalnym 

CZYNNIKI RYZYKA W OTOCZENIU SZKOŁY: 

- brak utrwalonych norm dotyczących higieny osobistej i higieny pracy 

- brak nawyku aktywnego odpoczynku 

- kryzys autorytetów 

- istnienie niewłaściwych wzorców w domu, szkole, mediach 
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- dostępność  alkoholu, papierosów w środowisku 

- brak koniecznej wiedzy na temat używek i skutków ich stosowania 

- presja grup rówieśniczych na model zachowań 

- stres i niepowodzenia w nauce 

CZYNNIKI CHRONIĄCE W OTOCZENIU SZKOŁY: 

- silna więź w rodzinie i poczucie bezpieczeństwa 

- utrzymujący się szacunek dla określonych w szkole i domu norm 

- istnienie dobrych relacji między uczniami i nauczycielami 

- zainteresowanie własnym rozwojem, zdrowym stylem życia 

- poszanowanie wartości chrześcijańskich 

- bogata oferta edukacyjna i osiągnięcia szkoły 

- owocna współpraca z rodzicami 

- dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami wspierającymi pracę szkoły 

CELE GŁÓWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH  w Zespole Szkół Powiatowych  

im. Wł. ST. Reymonta w Chorzelach 

-zapobieganie wszelkim przejawom niewłaściwych zachowań , postaw, patologii społecznej, 

-propagowanie zdrowego trybu życia, 

-reagowanie na pojawiające się zagrożenia. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 określenie powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po środki odurzające; 

 zrozumienie mechanizmu uzależnienia; 

 dostarczenie wiedzy dotyczącej działania narkotyków i zmian w zachowaniu osób 

zażywających substancje psychoaktywne; 

 przedstawienie rozwijającego się uzależnienia od narkotyków, środków 

psychoaktywnych , komputera; 

 kształtowanie odpowiedzialności w związku z używaniem substancji 

psychoaktywnych wśród młodzieży; 

uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków 

odurzających 

 zmiana pozytywnych oczekiwań młodzieży związanych z piciem alkoholu i 

używaniem narkotyków oraz paleniem papierosów; 

 kształtowanie prawidłowych postaw normatywnych wobec stosowania używek; 

 stworzenie alternatyw dla nadużywania alkoholu, narkotyków i innych zachowań 

ryzykownych; 

 przekazanie wiedzy o czynnikach zagrożenia i czynnikach chroniących młodzież 

przed uzależnieniem; 

 profilaktyka zagrożeń związanych z rozwojem technologii informatycznej; 

 pogłębienie i wzmacnianie naturalnego systemu wsparcia istniejącego wśród 

młodzieży (koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie); 

 umożliwienie współpracy młodzieży z dorosłymi w tworzeniu zdrowego środowiska 

lokalnego; promowane zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą; 

 ograniczenie zachowań agresywnych; 

 uświadomienie, że wszelkie zjawiska przemocy i cyberprzemocy są naruszeniem dóbr 

i praw człowieka. 

 profilaktyka zagrożeń związanych z COVID-19. 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1. Motywowanie 

uczniów do nauki 

- stosowanie metod aktywizujących 

w pracy z uczniami, 

- kształtowanie systemu wartości 

uczniów zgodnie z przyjętymi 

normami społecznymi oraz 

określenie celów życiowych, 

- nagradzanie uczniów za 

rzeczywiste osiągnięcia i 

umiejętności, 

- prowadzenie zajęć z uczniami na 

temat skutecznych metod i technik 

uczenia się, planowania nauki i 

gospodarowania czasem wolnym, 

- przygotowywanie uczniów do 

przedmiotowych konkursów 

zewnętrznych w ramach 

prowadzonych kół zainteresowań, 

- wzbogacanie i doskonalenie 

warsztatu pracy nauczycieli, 

cały rok - nauczyciele 

przedmiotów 

- wychowawcy klas 

-dyrektor 

-pedagog szkolny 

 

2. Zmniejszanie 

poziomu absencji 

uczniów w szkole i 

zapobieganie 

trudnościom 

dydaktycznym i 

wychowawczym. 

- przestrzeganie i egzekwowanie 

postanowień Statutu , 

- przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych, dotyczących 

wpływu frekwencji na poziom 

wiedzy ucznia, 

- przeprowadzanie indywidualnych 

spotkań z rodzicami (obowiązkowo 

w przypadku negatywnych 

zachowań ucznia ), 

- diagnozowanie przyczyn absencji 

Cały rok -nauczyciele 

przedmiotów 

-wychowawcy 

-dyrektor 

- pedagog szkolny 
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przez wychowawcę , 

- indywidualne, interwencyjne 

rozmowy wychowawców z 

rodzicami i uczniami o wysokiej 

absencji, 

- wprowadzenie kontraktów 

edukacyjnych dla uczniów 

pełnoletnich  z niską frekwencją, 

- nagradzanie klas z najwyższą 

frekwencją śródroczną i roczną, 

- udział w programach i projektach 

realizowanych w celu 

wyrównywania szans edukacyjnych 

uczniów, 

- prowadzenie zajęć 

wyrównawczych i konsultacji dla 

uczniów z trudnościami, 

- monitorowanie występujących 

trudności dydaktycznych i 

wychowawczych, 

3. Podnoszenie kultury 

osobistej uczniów, 

przeciwdziałanie 

przemocy, 

wzmacnianie postaw 

prospołecznych. 

- przeprowadzanie zajęć na temat 

praw i obowiązków uczniów w 

świetle ustawy o nieletnich 

- prowadzenie zajęć na temat: zasad 

dobrego wychowania i właściwego 

zachowania się w różnych 

sytuacjach, nieużywania 

wulgaryzmów, budowania empatii w 

grupie i tolerancji, skutecznych 

sposobów porozumiewania się z 

innymi, umiejętności rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych, sztuki 

autoprezentacji, szukania 

Cały rok -wychowawcy klas 

-nauczyciele 

przedsiębiorczości, 

wychowania do 

życia w rodzinie, 

religii 

-dyrektor szkoły. 

- pedagog szkolny 
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autorytetów , zjawiska przemocy 

fizycznej i psychicznej, 

prawidłowych reakcji na 

patologiczne zachowania, 

-prowadzenie zajęć z młodzieżą o 

roli mediów w kształtowaniu 

negatywnych wzorców zachowań, 

-organizowanie klasowych wyjść o 

charakterze kulturalno-oświatowym, 

-diagnozowanie sytuacji 

występowania przemocy fizycznej i 

psychicznej w szkole, 

-zachęcanie młodzieży do udziału w 

przedsięwzięciach charytatywnych, 

wolontariacie, działalności w 

młodzieżowych organizacjach 

samorządowych. 

4. Zapobieganie 

używania przez 

młodzież środków 

psychoaktywnych. 

- organizowanie i prowadzenie zajęć 

na temat: kształtowania umiejętności 

interpersonalnych, efektywnej pracy 

w grupie, asertywności, budowania 

systemu wartości, wyznaczanie 

celów życiowych, podejmowanie 

decyzji, planowania czasu wolnego, 

- organizowanie zajęć dotyczących 

przyczyn i konsekwencji używania 

środków psychoaktywnych 

(papierosy, e-papierosy, alkohol, 

narkotyki, dopalacze), 

- przeprowadzanie ankiet 

diagnozujących problem kontaktów 

uczniów z substancjami 

uzależniającymi, 

-cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wychowawcy klas 

-dyrektor 

-zespół ds. 

profilaktyki szkoły. 

- pedagog szkolny 
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- przedstawianie rodzicom wyników 

ankiet, dostarczanie informacji o 

przyczynach i objawach używania 

narkotyków, instytucjach 

świadczących pomoc, 

- w przypadku stwierdzenia 

używanie substancji 

psychoaktywnych przez ucznia 

następuje zawarcie kontraktu z 

uczniem i rodzicem oraz skierowanie 

do specjalistycznych instytucji, 

- organizowanie spektakli i zajęć 

profilaktycznych -angażować 

uczniów w działalność pozalekcyjną 

i pozaszkolną, 

5.Ochrona uczniów 

przed niepożądanymi 

treściami w Internecie 

oraz brutalnymi 

programami i grami 

komputerowymi. 

 

 

 

 

 

 

-uświadamianie zagrożeń 

wynikających z niewłaściwego 

korzystania z komputera i Internetu, 

-zajęcia dotyczące przeciwdziałania 

przemocy w Internecie , uzależnień 

od komputera i świadomego 

korzystania z komputera. 

-uwrażliwienie na problem pedofilii           

w Internecie, 

-promocja bezpiecznych, 

certyfikowanych stron i serwisów 

internetowych, 

-wyrabianie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń oraz 

przeciwdziałania im, 

-uświadomienie rodzicom ich 

decydującej roli w zakresie kontroli 

nad sposobami korzystania przez 

Cały rok -nauczyciele 

informatyki 

-wychowawcy 

- pedagog szkolny 
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dziecko z Internetu. 

6.Udział w Programie 

„Zdrowe piersi są ok!” 

-ankieta, wykład, broszurki 

informacyjne 

Cały rok 

 

PCK 

 

 

7.Udział w Programie 

„Wybierz życie 

pierwszy krok”- 

dotyczy raka szyjki 

macicy. 

- ankieta, wykład, broszurki 

informacyjne 

Cały rok 

 

PCK  

8.Udział w Programie  

„Dopalacze kradną 

życie” 

- realizacja tematu na godzinach 

wychowawczych, 

-upowszechnianie materiałów 

informacyjnych: plakatów, broszur, 

ulotek  

-umieszczenie w widocznym miejscu 

w szkole numerów telefonów 

instytucji pomocowych , adresów 

stron internetowych poświęconych 

profilaktyce narkomanii, 

-wewnętrzne monitorowanie 

problemu zagrożenia , np. poprzez 

badanie ankietowe wśród 

nauczycieli, uczniów ,rodziców w 

celu oszacowania rozmiaru zjawiska 

zażywania tzw. dopalaczy i innych 

środków psychotropowych , 

udzielenia pomocy i wsparcia 

uczniom i rodzicom w sytuacji 

zdiagnozowania problemu 

uzależnienia 

Cały rok Zespół do spraw 

profilaktyki 

Wszyscy 

nauczyciele 

pedagog szkolny 

 

 

9.Promowanie 

zdrowego stylu życia. 

 

-Wystawy promujące zdrowy styl 

życia, 

-dbałość o kondycję fizyczną i 

Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 
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sprawność ruchową. 

-zabieganie o różne formy pomocy 

materialnej dla uczniów 

10.Udział w programie 

„Szkoła Przyjazna 

Rodzinie” 

-ściślejsza współpraca rodziców 

uczniów ze szkołą w zakresie 

wychowania dzieci i młodzieży, 

które ma być oparte na spójnym 

systemie wartości takich jak miłość, 

odpowiedzialność za siebie i 

drugiego człowieka. 

Cały rok Zespół do spraw 

profilaktyki 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

11.Realizacja 

programu profilaktyki 

wad kręgosłupa 

Współpraca z instytucjami 

zewnętrznymi 

Cały rok Zespół do spraw 

profilaktyki 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Oczekiwane efekty. 

Uczeń w wyniku realizacji programu działań profilaktycznych: 

1.Radzi sobie z przejawami przemocy(zminimalizowanie zachowań agresywnych). 

2.Wie jakie obowiązują normy zachowania i stara się je przestrzegać. 

3.Zna swoją wartość ,decyduje o sobie i potrafi ponieść konsekwencje własnych decyzji.  

4.Potrafi być asertywny -potrafi powiedzieć „nie”. 

5.Zdaje sobie sprawę z zagrożeń w otaczającym nas świecie. 

6.Ma świadomość przyczyn i skutków alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii. 

7.Potrafi wykorzystać dobrodziejstwa jakie płyną z możliwości korzystania z komputera z 

zachowaniem bezpiecznego dystansu do niewłaściwych stron internetowych. 

8.Wzmocnienie w uczniach postawy prozdrowotnej. 

9.Uczy się relacji rodzic-uczeń-nauczyciel w celu stworzenia właściwego klimatu szkoły 

zapewniającego podmiotowość i bezpieczeństwo uczniów. 

10.Zostaje uwrażliwiony na potrzeby innych osób, uczy się udzielania pierwszej pomocy.  

 

 

 



 39 

EWALUACJA 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie ulegał weryfikacji i ewentualnej modyfikacji 

w każdym  roku szkolnym, w zależności od sytuacji i potrzeb grup tworzących społeczność 

szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli. Metody ( ankiety, rozmowy, obserwacje, wywiady) 

wykorzystane w diagnozie wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności 

których te działania są realizowane. Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.  
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH  

KRYZYSOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH 

IM. WŁ. ST. REYMONTA W CHORZELACH 

Cele: 

1. Usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia  

2. Wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą  

3. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania  

4. Wpłynięcie na proces socjalizacji młodzieży  

5. Zwiększenie wychowawczej roli szkoły  

6. Wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania oraz określonych granic  

W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo 

w szkole ustala się co następuje: 

W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia 

obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły z 

rodzicami ucznia. 

1) Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez 

niego obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem 

2) W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca w porozumieniu z innymi 

nauczycielami: 

 ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami, 

 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem, 

 prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania 

wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) możliwość 

uzyskania pomocy specjalistycznej, 

 uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania, 

 nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel 

szkoły.  

3) Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej 

poradni/placówki, 

4) Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych 

przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem: 
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 zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie 

z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły, 

 zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego. 

2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną 

(np. wzywane jest pogotowie). 

3. Policja jest wzywana w przypadku: 

1) gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście, 

2) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych, 

3) gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne, 

4) kradzieży lub innych wykroczeń. 

4. W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole 

zasad, są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne. 

5. Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez specjalnie przeszkolonych 

pracowników szkoły lub przez specjalistów z zewnątrz. 

Zadania dyrektora szkoły, wychowawcy, psychologa i pedagoga 

1. Zaistniałą sytuację dyrektor szkoły lub pedagog omawiają z uczniami w klasie 

w obecności wychowawcy. 

2. Na zebraniu rady pedagogicznej przeprowadza się analizę zaistniałego zdarzenia, a także 

dokonuje oceny zachowań dziecka w kontekście jego dotychczasowego zachowania                         

i podejmuje decyzje o jego dalszych losach /wsparcie, pomoc, kara, przeniesienie/. 

3. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za zebranie dokumentacji z każdego zdarzenia. 

4. Z każdej rozmowy przeprowadzonej na terenie szkoły odnośnie sytuacji wymienionych 

w powyższych procedurach należy sformułować notatkę, którą podpisują osoby uczestniczące 

w rozmowie.  

5. Wychowawca stosując system kar i nagród zgodnych z WZO stara się rozwiązywać 

zaistniałe problemy wychowawcze. Z każdej przeprowadzonej rozmowy wychowawczej 

z uczniem, a także z rodzicami danego ucznia sporządza notatkę, którą podpisują osoby w niej 

uczestniczące. 

6. W przypadku narastających trudności wychowawczych z danym uczniem wychowawca 

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o danej sytuacji psychologa lub pedagoga . 
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Metody współpracy szkoły z policją 

 W ramach pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą 

współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

 Koordynatami współpracy są członkowie zespołu ds. profilaktyki. 

 Ze szkołą współpracuje także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła. 

 W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:  

 Spotkania Rady Pedagogicznej z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, 

podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością i demoralizacją dzieci i młodzieży 

w środowisku lokalnym. 

 Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych, sposobów unikania zagrożeń. 

 Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży; 

 Wspólny, szkoły i policji, udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania demoralizacji i przestępczości 

nieletnich 

Zasady interwencji profilaktycznej 

Interwencję przeprowadza psycholog lub pedagog wspólnie z wychowawcą klasy 

w sytuacjach zagrożenia ucznia: 

 uzależnieniem, 

 przestępczością, 

 demoralizacją, 

 zachowaniami ryzykownymi. 

Celem interwencji profilaktycznej jest: 

 Udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i rodzicom przez dostarczenie informacji, 

zaproponowanie współpracy pomiędzy domem a szkołą. 

 Zapobieganie problemom związanych z zagrożeniem uzależnieniami, przestępczością, 

 demoralizacją. 

W sytuacji zagrożenia ucznia uzależnieniem, przestępczością, demoralizacją, zachowaniami 

ryzykownymi: 

1. Wychowawca wspólnie z pedagogiem zbiera informacje o sytuacji ucznia i na ich 

podstawie dokonuje wstępnej diagnozy, analizy i oceny problemów ucznia. 
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2. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadzają rozmowę z uczniem, podczas której 

przekazują uczniowi: 

 Spostrzeżenia, jakie zaszły w jego funkcjonowaniu; 

 Informacje o konsekwencjach wynikających z jego zachowań; 

 Komunikat o zakazie zachowań ryzykownych, związanych z zagrożeniem 

uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją - powołując się na regulamin szkoły; 

 Informację o konieczności poinformowania rodziców. 

3. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły  przeprowadza z nimi rozmowę informując o: 

 przyczynach, dla których szkoła szczególnie zainteresowała się dzieckiem. 

 zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa dziecka związanych z zagrożeniami 

ryzykownymi, uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją. 

4. Efektem rozmowy z rodzicami powinna być pisemna umowa z nimi uwzględniająca: 

 Listę zachowań ucznia podległych kontroli tak w domu jak i w szkole; 

 Zasady zachowania ucznia w szkole i w domu; 

 Konsekwencje i przywileje wobec ucznia; 
 Zobowiązania obu stron - rodziców i szkoły - o nawiązaniu ścisłej współpracy / stały 

kontakt ze szkołą, wymiana uwag, spostrzeżeń odnośnie ucznia, itp./; 

 Czasu obowiązującej umowy. 

5. W obecności rodziców wychowawca lub pedagog/psycholog rozmawia z dzieckiem 

zobowiązując je do zmiany swojego zachowania. Efektem tej rozmowy winno być podpisanie 

kontraktu z dzieckiem z uwzględnieniem: 

 Zobowiązania ucznia do powstrzymania się od negatywnych zachowań; 

 Ustalenia listy czasowo odebranych przywilejów; 

 Ustalenia zasad zachowania w domu i w szkole; 

 Odebrania przywilejów; 

 Wymianę obserwacji między szkołą a rodziną. 

6. Wychowawca wspólnie z pedagogiem monitorują realizację kontraktu przez ucznia 

poprzez: 

 Obserwowanie ucznia w szkole; 

 Nagradzanie korzystnych zmian w zachowaniu się ucznia – odzyskiwanie przywilejów. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA 

UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW 

1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy.  

2. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje uwagę, która zostaje 

wpisana do dzienniczka uwag.  

3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów drugi raz otrzymuje uwagę do dzienniczka i są 

powiadamiani jego rodzice.  

4. Jeżeli uczeń zostaje przyłapany na paleniu papierosów trzeci raz zostaje zgłoszony na 

policję. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ 

Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:  

1. Powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne,  

2. Powiadomienia  dyrektora szkoły.  

Wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub 

prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.  

W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły 

powiadamia Sąd Rodzinny.  

Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi w swych ocenach, kierować 

się rozwagą i dyskrecją.  

Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:  

3. Powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, 

zadrapania,  

4. Zaniedbany wygląd,  

5. Nadmiernie agresywne zachowania,  

6. Wycofanie, bierność, nieśmiałość,  

7. Wstyd przed zdjęciem ubrania,  

8. Kłopoty w nauce,  

9. Kłopoty z apetytem i snem,  

10. Ssanie kciuka,  

11. Obgryzanie paznokci,  

12. Moczenie,  

13. Płaczliwość,  

14. Nadmierna zależność od dorosłych,  

15. Kłopoty w nauce,  
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16. Strach przed dorosłymi,  

17. Trudności w utrzymaniu przyjaźni,  

18. Izolacja,  

19. Zaniżona samoocena,  

20. Problemy emocjonalne.  

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL 

PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, a w przypadku jego 

nieobecności dyrektora szkoły.  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia                       

go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć opieki nad nim.  

3. Sam bądź za pośrednictwem innego nauczyciela kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej w 

celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.  

4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w 

szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

6. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 

swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia 

do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas 

niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia 

się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest 

zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję.  

9. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w dzienniczku uwag klasy. 
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PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL 

ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI  

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.  

2. Powiadamia o zaistniałym fakcie  dyrektora szkoły.  

3. Wychowawca próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest 

możliwe w zakresie działań pedagogicznych).  

4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję i rodziców.  

5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia.  

6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w dzienniczku uwag klasy. 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ 

UŻYWA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN 

ODURZENIA 

 Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy i Dyrektorowi szkoły.  

 Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności, 

celem ustalenia przyczyn i okoliczności sięgania po środki odurzające.  

 W przypadku potwierdzenia informacji (kiedy uczeń przyznaje się do picia alkoholu bądź 

zażywania narkotyków) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca proponuje 

rodzicom i uczniowi skontaktowanie się z terapeutą ds. leczenia uzależnień.  

 Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, bądź 

też szkoła wyczerpała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, dyrektor 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję lub sąd rodzinny.  

 W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie 

z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.  

 Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w dzienniczku klasowym.  
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL 

PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI BĄDŹ ALKOHOL 

1. Nauczyciel zawiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy oraz dyrektora 

szkoły.  

2. Wychowawca w obecności innej osoby w szkole (np. dyrektora, nauczyciela przedmiotu 

itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni (we własnej odzieży), a także innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 

ich związku z poszukiwaną substancją.  

3. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki 

ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

4. O swoich spostrzeżeniach dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.  

5. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) 

wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  

6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w klasowym dzienniczku uwag.  

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 

Procedura postępowania w sytuacji problemowego zachowania ucznia  

( bójki, kradzieże, wymuszenia, wulgaryzmy) 

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, używanie wulgarnych słów 

- upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy, 

- wpis uwagi do dzienniczka, 

- nauczyciel ma prawo postawić negatywną ocenę za lekceważący stosunek do przedmiotu, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z wychowawcą, rodzicami, 

- zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą, 

- wpływ na ocenę z zachowania,  

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy, 

- karne przeniesienie do klasy równoległej. 
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 Niekulturalne zachowanie wobec kolegów i pracowników szkoły 

- upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy, 

- wpis uwagi do dzienniczka, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia, 

- zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą, 

- wpływ na ocenę z zachowania,  

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy,   

- karne przeniesienie do klasy równoległej. 

Dewastacja i niszczenie mienia szkolnego 

- sporządzenie przez nauczyciela notatki ze zdarzenia, 

- zobowiązanie rodziców i ucznia do naprawienia wyrządzonej szkody, poniesienia kosztów 

finansowych lub w ramach zadośćuczynienia zobowiązanie do wykonania prac społecznych, 

- zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą,  

- wpływ na ocenę z zachowania,  

- zawieszenie ucznia decyzją rady pedagogicznej w jego prawach, 

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy, 

-  przeniesienie do równoległej klasy. 

Bójki  

- sporządzenie notatki ze zdarzenia, 

- rozmowa wyjaśniająco – dyscyplinująca ucznia z wychowawcą, 

- zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą, oraz rodzicem i wychowawcą, 

- wpływ na ocenę z zachowania, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z policjantem na terenie szkoły, 

- nauczyciel ma obowiązek rozdzielić uczniów używając nawet siły fizycznej, zabezpieczyć 

uczniów, zawiadomić pielęgniarkę, 

- w przypadku dotkliwego pobicia, zagrażającego zdrowiu i życiu dziecka, zawiadomienie 

pielęgniarki lub wezwanie pogotowia z  natychmiastowym wezwaniem rodziców i policji.   

Wymuszania oraz psychiczna agresja wobec innych uczniów 

- sporządzenie notatki ze zdarzenia, 

- rozmowa wyjaśniająco - dyscyplinująca z wychowawcą w obecności rodziców 

- zawarcie kontraktu miedzy uczniem i wychowawcą, oraz między rodzicami a szkołą 

- wpływ na ocenę z zachowania, 

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy, 

- poinformowanie policji, 
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- skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu dla nieletnich, 

-  przeniesienie do równoległej klasy, 

- przeniesienie ucznia, po uzgodnieniu z kuratorem oświaty, do innej placówki, 

Kradzieże 

- sporządzenie notatki, 

- rozmowa wyjaśniająca - dyscyplinująca z wychowawcą, 

- nauczyciel ma prawo zażądać zwrotu przywłaszczonej rzeczy, zażądać aby pokazał 

zawartość tornistra oraz kieszeni w obecności innego pracownika szkoły, 

- w przypadku powtarzających się kradzieży lub kradzieży o znacznej wartości 

wychowawca w porozumieniu z dyrektorem powiadamia policję, 

- nauczyciel powiadamia dyrekcję oraz wzywa rodziców do natychmiastowego wstawienia 

się  w szkole, 

- wpływ na ocenę z zachowania, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z policjantem na terenie szkoły. 

Kontrakt między rodzicami, a szkołą powinien zawierać: 

- zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, 

- zobowiązanie do częstszego kontaktu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym (ustalić 

częstotliwość), 

- przyjęcie do wiadomości nałożonej kary (określić na piśmie jakiej), 

- kontrakt z rodzicami powinien zawierać czas jego obowiązywania, datę i podpisy,  

- kopię kontraktu otrzymuje rodzic i pedagog szkolny. 

Kontrakt pomiędzy wychowawcą a uczniem powinien zawierać: 

- zobowiązanie do zaniechania działania niezgodnego z prawem (napisać konkretnie), 

- przyjęcie do wiadomości nałożonej kary (napisać jakiej), 

- zgodę na poniesienie surowszych konsekwencji (napisać jakiej) w przypadku, gdy 

zachowanie nie ulegnie zmianie. 

W przypadku złamania  zasad kontraktu pedagog szkolny na wniosek wychowawcy klasy i za 

zgodą dyrektora szkoły ma prawo wystąpić z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną ucznia 

do Sądu Rodzinnego. 

 

 

 



 50 

Procedura w sprawie dostosowywania wymagań programowych na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Wyniki badań są objęte ochroną danych osobowych i tylko rodzic ma prawo podjąć 

decyzję o ich ujawnieniu. 

2. Jeżeli rodzic nie zechce ujawnić wyników badań szkoła nie ma prawa nalegać na zmianę 

decyzji. Wobec ucznia nadal będą stosowane takie same wymagania , jak wobec pozostałych, 

nawet jeżeli wyniki badań sugerowałyby dostosowanie wymagań edukacyjnych. 

3. W przypadku, gdy rodzic wyraża zgodę na udostępnienie wyników badań szkole, opinia 

w pierwszej kolejności powinna trafić do wychowawcy. 

4. Wychowawca informuje wszystkich nauczycieli uczących na temat zaleceń ppp, 

nauczyciele  mają obowiązek je respektować. 

5. Wobec uczniów, którym ppp zaleciła dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na 

specyficzne trudności w nauce szkoła ma obowiązek w ramach posiadanych środków 

zapewnić zajęcia z terapii pedagogicznej. 

6. Uczniowi, któremu zaproponowane zostały dodatkowe zajęcia z terapii pedagogicznej ma 

obowiązek w nich uczestniczyć pod rygorem cofnięcia dostosowania wymagań. 

7. Jeżeli  uczniowi z dostosowaniem wymagań edukacyjnych nie została zaproponowana 

terapia pedagogiczna z powodu braku środków, uczeń ma obowiązek pracować dodatkowo w 

domu. Nauczyciel w porozumieniu z rodzicami zadaje dodatkowe ćwiczenia wspomagające. 

Uczeń ma obowiązek prowadzić w domu teczkę z opracowanymi ćwiczeniami i na koniec roku 

jest zobowiązany przedstawić ją nauczycielowi. Na jej podstawie nauczyciel podejmuje 

decyzję, czy uczeń w zamian za dostosowanie wymagań edukacyjnych czynił starania aby 

sprostać wymaganiom szkolnym. 

8. Jeżeli, pomimo aktualnej opinii z ppp o dostosowaniu wymagań programowych uczeń nie 

wykazał żadnej inicjatywy, nie uczęszczał na zaproponowane zajęcia , nie pracował w domu, 

nauczyciel ma prawo nie respektować zaleceń poradni i traktować ucznia według ogólnych 

zasad. 
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KONTRAKT  POMIĘDZY WYCHOWAWCĄ I RODZICEM 

  

Imię i nazwisko rodzica ................................................................. 

Imię i nazwisko ucznia .................................................................. 

Imię i nazwisko wychowawcy ....................................................... 

Powód dla którego kontrakt zostaje zawarty .................................................................. 

............................................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................................ 

Określenie rodzaju  nałożonej przez wychowawcę kary..................................................... 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem .................................... 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

  

Ja niżej podpisany przyjmuję do wiadomości nałożoną przez szkołę karę oraz zobowiązuję się 

do sprawowania szczególnego nadzoru nad moim synem/ córką. 

Ponadto zobowiązuję się do częstszego niż do tej pory kontaktu z wychowawcą. 

  

Data zawarcia kontraktu : 

Czas jego obowiązywania: 

Podpis rodzica  

Podpis wychowawcy: 
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KONTRAKT POMIĘDZY UCZNIEM  A WYCHOWAWCĄ 

  

Imię i nazwisko ucznia ............................................................................. 

 Klasa ............ 

 Imię i nazwisko wychowawcy ................................................................. 

 Powód dla którego kontrakt zostaje zawarty ...................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Przyjęcie do wiadomości nałożonej kary  i czasu jej działania ( opisać  rodzaj nałożonej kary) 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ .............. 

Zobowiązanie ucznia do zaniechania działań niezgodnych z prawem ....................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Zgoda na poniesienie surowszych konsekwencji w przypadku, gdy zachowanie nie ulegnie 

poprawie ( napisać jakich)  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

  

  

data sporządzenia kontraktu: 

podpis ucznia: 

 podpis wychowawcy; 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEOBECNOŚCI 

UCZNIA NA ZAJĘCIACH 

 

I. ZASADY EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

1. Rodzice mają obowiązek pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w 

terminie 14 dni od zakończenia nieobecności. Usprawiedliwienie rodzicielskie powinno być 

opatrzone dokładną datą dni, które należy usprawiedliwić( usprawiedliwienie, które brzmi: 

Proszę usprawiedliwić wszystkie nieobecności mojego dziecka - jest nieważne.) 

2. Przewidywanej dłuższej niż 1 tydzień nieobecności dziecka (np. pobyt w sanatorium, 

szpitalu, przewlekła choroba) rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę pisemnie, 

telefonicznie, lub poprzez osobisty kontakt wcześniej a nie po powrocie dziecka do szkoły. 

3. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających, co 

najmniej 50% nieobecności nieusprawiedliwionej w okresie jednego miesiąca, a także 

w przypadku ewidentnych wagarów wychowawca: 

 Przekazuje dyrektorowi szkoły informację o takich uczniach; 

 Powiadamia rodziców telefonicznie, a jeśli zajdzie taka potrzeba listem 

poleconym, o absencji ucznia i wzywa ich do szkoły celem wyjaśnienia danej sytuacji.  

 Przeprowadza rozmowę z uczniem;  

 W obecności dyrektora przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem, w której 

informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności dziecka a także zobowiązuje ich 

do spowodowania systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły. 

4.  Każde działanie podejmowane przez wychowawcę lub pedagoga związane 

z egzekwowaniem obowiązku szkolnego ucznia wychowawca odnotowuje w dzienniczku. 

5.  W przypadku braku współpracy rodzica /prawnego opiekuna z wychowawcą (rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) 

lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (np. uczeń w dalszym ciągu nie 

realizuje obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła dwukrotnie listem poleconym: 

 Upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku 

szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, oraz 

informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym. 

6. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor , 

kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest 

właściwa gmina. 



 54 

7. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być 

nakładana kilkakrotnie.  

8. W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych 

( rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) uczeń nadal nie 

realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem 

szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny. 

II. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. 

1. Zwolnienie ucznia z danej lekcji może nastąpić na wniosek rodziców  

2. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych przez rodzica traktowane jest jako nieobecność 

usprawiedliwiona. 

3. Zwolnienie dokonywane przez rodziców winno mieć formę pisemną. W przypadku 

kontaktu telefonicznego lub osobistego rodzic zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia 

tego faktu. 

4. Zwolnienie uczeń przekazuje wychowawcy. W przypadku nieobecności wychowawcy 

uczeń zwalnia się u nauczyciela z którym ma zajęcia. Wtedy ma wpisaną nieobecność, którą 

na podstawie zwolnienia, w późniejszym terminie usprawiedliwia wychowawca. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 4 nauczyciel jest zobowiązany przekazać 

wychowawcy w najbliższym terminie. 

6. Nauczyciel zwalniający ucznia w celu reprezentowania szkoły, jest zobowiązany 

do pozostawienia w dzienniku zajęć lekcyjnych danej klasy, pisemnego wykazu uczniów 

zwalnianych z określonej ilości godzin. 

7. Zwolnienie ucznia w przypadku określonym w punkcie 6 wymaga akceptacji dyrektora. 

8. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać 

w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. 

9. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją rodzic może złożyć pisemne 

oświadczenie, że wyraża zgodę na pobyt dziecka w czasie tych lekcji w domu. 

 

Podpis Przewodniczącego Rady Rodziców                    Podpis Dyrektora Szkoły 

 

...............................................................                        …………………………..  


