
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia  

w Lubaczowie 

 

Rok Szkolny 2020/2021 



Wstęp 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły ma na celu ujednolicenie  

i usystematyzowanie wszelkich oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych  

i profilaktycznych oraz objęcie nimi całej młodzieży szkolnej. Jest wynikiem doświadczeń  

i działań z zakresu wychowania i profilaktyki, jakie były dotychczas podejmowane w naszej 

szkole.  

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły w sposób całościowy opisuje wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania  

o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane  

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności 

szkolnej, diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących  

i czynników ryzyka, analizę uwarunkowań lokalnej społeczności oraz bilans zasobów szkolnych. 

W szkolnym programie wychowawczo- profilaktycznym uwzględniliśmy ponadto wartości 

uniwersalne i zasady demokratycznego społeczeństwa, jak i potrzeby środowiska lokalnego,  

a przede wszystkim potrzeby i specyfikę naszej szkoły.  

W programie umieszczono charakterystykę sylwetki absolwenta Zespołu Szkół  

z uwzględnieniem sfer rozwoju ucznia (sfery fizycznej, psychicznej, życia społecznego  

i aksjologicznej), szczegółowe cele rozwojowe, zadania wychowawcze i profilaktyczne  

z określeniem osobistej odpowiedzialności nauczycieli/innych osób oraz terminów realizacji 

poszczególnych zadań.  

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze Statutem Szkoły  

i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz ze szkolnym zestawem programów nauczania, 

uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

 

Mamy świadomość, że nie istnieje możliwość napisania „jednego, ostatecznego  

i uniwersalnego” programu wychowawczo-profilaktycznego. Chcemy, żeby nasza propozycja 

była powodem refleksji nauczyciela - wychowawcy, który powinien dokonywać ostatecznego 

wyboru, stając się współtwórcą teorii i praktyki wychowania. 

Program jest otwarty i może ulec modyfikacji, powiązany jest z problematyką 

poszczególnych przedmiotów oraz godzin wychowawczych i nakierowany jest na 

wszechstronny rozwój ucznia. Przewiduje również wykorzystanie innych programów 

profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych przez osoby mające stosowne przeszkolenie. 

Program skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Może być realizowany na zajęciach 

lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas codziennych sytuacji szkolnych. 

 



Założenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

Misja szkoły 

Budowanie środowiska wychowawczego umożliwiającego integralny rozwój ucznia we 

wszystkich sferach jego osobowości tak, aby mógł on kształcić zmysły, rozwijać się fizycznie, 

kształcić się intelektualnie, uczyć się kierowania emocjami, rozwijać się moralnie, ruchowo  

i ćwiczyć wolę. 

Tworzenie szkoły zintegrowanej ze środowiskiem i otwartej na inicjatywy, kreującej 

obywateli Polski, Europy i Świata, poszukujących prawdy, dobra, piękna i świętości. 

Budowanie szkoły traktującej podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Wizja szkoły 

Naszą szkołę tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów  

i działań, w sposób samorządny i demokratyczny. 

 

Wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

 

Profilaktyka rozumiana jako ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom  

w rozwoju i zachowaniu się uczniów poprzez ograniczanie i likwidowanie czynników, które 

blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia. Profilaktyka powinna koncentrować 

się na eliminowaniu czynników ryzyka i wzmacnianiu czynników chroniących. 

Działania profilaktyczne w szkole prowadzone są na trzech poziomach: 

 Profilaktyka uniwersalna - skierowana jest do całej społeczności szkolnej.  

 Profilaktyka selektywna- skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka.  

 Profilaktyka wskazująca - do grupy, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń. 

 

Założenia szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego realizują wszyscy 

członkowie Rady Pedagogicznej oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły: Dyrekcja Zespołu 

Szkół, wychowawcy wspólnie z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, 

pielęgniarką, pracownikami biblioteki, pracownikami warsztatów szkolnych. 

Zadania i działania wychowawcze i profilaktyczne są realizowane na poszczególnych 

etapach kształcenia i są zawarte w programach wychowawców klas i programach 

nauczania.  

Istotą działań wychowawczych powinno być współdziałanie wszystkich, którzy mają 

kontakt z wychowankiem, wszyscy powinni pamiętać, że wychowują przede wszystkim 

własnym przykładem.  



Podstawa prawna 

 

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.  art. 72 (Dz.U.1997 nr 78, poz. 483) 

2) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;  Art. 33 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.59) 

4) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425) 

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

6) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230) 

7) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485) 

8) Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych  (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55) 

9) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.1994 nr 111 poz. 

535) 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu  

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 1249) 

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2018 poz. 214) 

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły  

II stopnia  (Dz.U. 2018 poz. 467) 

13) Statut Szkoły. 

 

Diagnoza środowiska szkolnego 

 Uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół mieszczą się w granicach wiekowych od 15-20 

lat. Zdecydowana większość uczniów Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia mieszka  

w Lubaczowie i pobliskich miejscowościach. Większość naszej młodzieży to uczniowie z terenów 

wiejskich, gdyż powiat lubaczowski to w większości teren rolniczy. Osoby, które mają dużą 

odległość z miejsca zamieszkania do szkoły mają możliwość mieszkania w czasie roku szkolnego 

w internacie szkolnym.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485


Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:  

 wyników ewaluacji wewnętrznej; 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora; 

 wyników ewaluacji programów wychowawczo-profilaktycznych z wcześniejszych lat; 

 diagnozy środowiska w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych  

z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych, dotycząca uczniów przeprowadzanej w każdym roku szkolnym: 

-analizy ankiet dla uczniów dotyczących diagnozy w zakresie występujących w środowisku 

szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, 

-analizy ankiet skierowanych do rodziców dotyczących ich opinii na temat działań 

wychowawczo-profilaktycznych realizowanych szkole oraz oczekiwań rodziców w realizacji 

treści profilaktycznych i wychowawczych; 

 analizy ankiet dla nauczycieli; 

 analiz dokumentacji własnej (teczki indywidualne uczniów, teczki tematyczne, dziennik 

pedagoga, analizę sytuacji wychowawczej klas, analizę frekwencji uczniów); 

 obserwacji zachowań uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych; 

 rozmów indywidualnych z uczniami, nauczycielami i rodzicami; 

 konsultacji z dyrektorem szkoły; 

 kontaktów z sądem (kuratorami sądowymi). 

 

Diagnoza potwierdziła wstępnie założone obszary zagrożeń występujące w naszej szkole, 

które wymagają działań profilaktycznych: 

 opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia na zajęcia; 

 brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne; 

 powiększająca się liczba dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi; 

 brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (paniczny strach w trudnych 

sytuacjach, płacz z bezsilności, myśli samobójcze); 

 występowanie agresji słownej (wulgaryzmy); 

  problem przemocy i agresji, również z użyciem technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

(sporadyczne przypadki nie mniej nie można ich ignorować); 

 nadmierna troska o swój wygląd (bulimia, anoreksja, nadmierna rywalizacja o strój); 

 eksperymentowanie z różnego typu używkami (głównie nikotyna); 

 problem uzależnienia od telefonu komórkowego, Internetu, gier, itd.; 

 wczesne podejmowanie inicjacji seksualnej, a co za tym idzie ryzyko niechcianej ciąży; 



 problem uzależnienia od pornografii; 

 problem depresji wśród młodzieży, chorób psychicznych, prób samobójczych  

i samookaleczeń. 

 

Problemy zaistniałe w wyniku zamknięcia szkół i wprowadzenia zdalnego nauczania: 

 utrudnione możliwości udzielania wsparcia i pomocy uczniom, którzy tego potrzebowali; 

 utrudniony kontakt z rodzicami i uczniami (brak chęci współpracy); 

 utrudniony dostęp do Internetu w przypadku niektórych uczniów; 

 brak kontroli nad systematyczną i samodzielną pracą uczniów; 

 problemy z mobilizacją uczniów do systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 

dotrzymywania terminów; 

 brak samodyscypliny uczniów. 

 

Diagnoza środowiska szkolnego pozwoliła także na określenie następujących 

czynników chroniących i czynników ryzyka. 

Czynniki ryzyka: 
• istnienie niewłaściwych wzorców w domu, szkole, mediach, 
• brak utrwalonych norm dotyczących higieny osobistej i higieny pracy, 
• problemy z mobilizacją uczniów do systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 

dotrzymywania terminów (w ramach zdalnego nauczania) 
• brak samodyscypliny uczniów podczas nauki zdalnej 
• brak nawyku aktywnego odpoczynku, 
• kryzys autorytetów, 
• dostępność środków psychoaktywnych w środowisku, 
• brak koniecznej wiedzy na temat używek i ich skutków, 
• presja grup rówieśniczych na model zachowań, podatność na wpływy, 
• przemoc w rodzinie i w środowisku, 
• konflikty w grupie rówieśniczej, 
• stres i niepowodzenia w nauce, 
• niska samoocena, nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
 
Czynniki chroniące: 
• silna więź w rodzinie i poczucie bezpieczeństwa,  
• wsparcie ze strony rodziców, zaspokajanie potrzeb dziecka, 
• pozytywny klimat szkoły i wsparcie nauczycieli, 
• utrzymujący się szacunek dla określonych w szkole i domu norm, 
• zainteresowanie własnym rozwojem, zdrowym stylem życia, 
• poszanowanie wartości, 
• oferta edukacyjna dająca możliwości do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych 

osiągnięć, 
• lepsza współpraca z rodzicami, 
• dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami wspierającymi pracę szkoły. 

 



Cel ogólny 

 Celem ogólnym działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole jest wzmacnianie 

czynników chroniących przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. 

 

Model Absolwenta 

Mając na względzie przygotowanie młodego człowieka do aktywnego życia  

w społeczności pragniemy, aby nasz uczeń był świadomym podmiotem procesu kształcenia  

i wychowania, a efektem naszej pracy dydaktyczno-pedagogicznej był absolwent, który:  

 

1. W sferze fizycznej (rozwój biologiczny) 

Jest świadomy potrzeby aktywnego życia i wypoczynku, świadomie dba o swoje zdrowie  

i wygląd, umie troszczyć się o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych poprzez: zdrowe nawyki 

(ruch, odżywianie, higiena osobista) i unikanie nałogów. 

2. W sferze psychicznej (rozwój intelektualny i emocjonalny) 

Potrafi rozpoznawać stany własnej sfery emocjonalnej i panować nad nimi. Potrafi dojrzale 

podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów. Posiada wiedzę i umiejętności 

zakreślone programem szkoły w stopniu, na jaki pozwalają jego zdolności i predyspozycje. 

Rozumie potrzebę samodoskonalenia się i samokształcenia, umiejętnie hierarchizuje osobiste 

cele życiowe dzięki ukształtowanej samodyscyplinie oraz motywacji do działania. Jest 

przygotowany do świadomego wyboru zawodu i uczestnictwa w kulturze. 

3. W sferze życia społecznego (rozwój społeczny) 

Umiejętnie porozumiewa się i współpracuje z innymi. Jest przygotowany do pełnienia 

różnych ról społecznych (w życiu społecznym i rodzinnym). Ma wysokie poczucie własnej 

wartości, umiejętnie radzi sobie w trudnych sytuacjach. Posiada patriotyczną postawę 

kultywowania tradycji oraz troszczy się o losy lokalnej społeczności z szacunku dla wspólnego 

dobra, odczuwa poczucie przynależności regionalnej. Jest przygotowany do pełnienia roli 

odpowiedzialnego obywatela Polski, Europy i Świata. Szanuje i troszczy się o środowisko 

naturalne. 

4. W sferze aksjologicznej ( rozwój moralny i duchowy) 

Szanuje wartości uniwersalne, wykazuje postawę tolerancji, szanuje siebie i drugiego 

człowieka oraz wspólne dobro społeczności. Prezentuje wysoką kulturę osobistą i trwałe nawyki 

dobrego wychowania. Dostrzega i reaguje na przejawy krzywdy ludzkiej, odróżnia dobro od zła. 

Wykazuje postawy prospołeczne. 

 
 



Cele szczegółowe 

 

I. W sferze fizycznej: 

1.  Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły. 

2.  Wykształcenie świadomości potrzeby aktywnego życia i wypoczynku. 

3.  Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. 

4. Dostarczanie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach płynących ze stosowania środków 

uzależniających (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków). 

 

II. W sferze psychicznej: 

1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zakreślone programem szkoły w stopniu, na 

jaki pozwalają jego zdolności i predyspozycje. 

2. Wdrożenie uczniów do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy 

(samodyscyplina oraz motywacja do działania). 

3. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

4. Przygotowanie uczniów do dojrzałego podejmowania decyzji i dokonywania właściwych 

wyborów, świadomego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.  

5. Wykształcenie u uczniów umiejętności rozpoznawania stanów własnej sfery emocjonalnej  

i umiejętności panowania nad nimi. 

6. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, unikania i eliminowania zachowań 

agresywnych. 

7. Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem  

z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. 

 

III. W sferze życia społecznego: 

1. Zintegrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej. 

2. Wyposażenie uczniów w umiejętność właściwej komunikacji interpersonalnej, współpracy  

z innymi.  

3. Przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych (w życiu społecznym  

i rodzinnym). 

4. Wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  

5. Przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów osobistych i grypowych. 

6. Wykształcenie u uczniów postaw: patriotyzmu, pielęgnowania i kultywowania tradycji  

i osiągnięć nauki i kultury polskiej oraz troski o losy lokalnej społeczności z szacunku dla 

wspólnego dobra.  

7. Stworzenie warunków do rozwoju samorządności szkolnej. 

8. Rozwinięcie wśród młodzieży przekonania o konieczności poszanowania przyrody i troski 

o środowisko naturalne. 

 

IV. W sferze aksjologicznej: 

1. Wykształcenie postawy szacunku wobec wartości uniwersalnych, postawy tolerancji, 

szacunku wobec siebie i drugiego człowieka oraz wspólnego dobra społeczności.  

2. Wykształcenie u ucznia umiejętności kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji 

(kultury języka, pielęgnowanie mowy ojczystej). 

3. Wykształcenie u uczniów postaw prospołecznych (uwrażliwianie uczniów na potrzeby 

innych, umiejętność odróżnianie dobro od zła). 



Zadania dla nauczycieli/rodziców/pracowników szkoły. 

  

 Nauczyciele 

1. Każdy nauczyciel jest wychowawcą, ma osobisty wpływ na rozwój ucznia -ważną metodą 

oddziaływania wychowawczego jest postawa nauczyciela,  bycie przykładem i wzorem. 

2. Nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy Programu 

Wychowawczo- Profilaktycznego.  

3. Nauczyciele pełnią dyżury na przerwach międzylekcyjnych celem zapewnienia 

bezpieczeństwa młodzieży.  

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

punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji, rzetelne odnotowywanie obecności  

w dzienniku  oraz solidne i interesujące przygotowanie zajęć. 

5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną  

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.  

6. Obowiązkiem nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło. 

7. Nauczyciel zgłasza do wychowawcy przejawy negatywnego zachowania ucznia, odnotuje  

w dzienniku uwagi celem ukształtowania u ucznia odpowiedzialności za słowa i czyny. 

8. Nauczyciele wspomagają  samodzielność uczenia się, inspirują  do wyrażania własnych myśli 

i przeżyć, rozbudzają  ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. 

9. Nauczyciele powinni wchodzić z wychowankami w relacje ujawniające uczniowskie postawy 

i emocje, powinni dawać uczniom poczucie akceptacji, dążyć do empatii i rozumienia 

uczniów. Oznacza to, że:  

-nauczyciele są gotowi poświęcić uczniom swój czas i uwagę, 

-traktują uczniów podmiotowo, dbają o atmosferę życzliwości i otwartości, 

-określają cele i stanowią granicę bez agresji i naruszania godności osobistej, 

-stawiają wymagania i konsekwentnie je egzekwują, 

-szanują i uczą poszanowania godności każdego człowieka oraz szacunku do życia ludzkiego, 

-kierują się we wszystkich swoich działaniach prawdą, 

-kochają i uczą miłości do kraju ojczystego, tradycji, szeroko pojętej kultury narodowej, 

-swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi, 

-uczą otwarcia na innych i odpowiedzialności za społeczności, których są uczestnikami.  

10. W procesie wychowawczym działania nauczycieli powinny być skoordynowane. 

11. Zadania i powinności nauczyciela określa Statut Szkoły. 

 

 



 Rodzice 

- Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami): 

a) wspiera rodziców w działalności wychowawczej, 

b) organizuje spotkania nauczycieli z rodzicami, na których rodzice uzyskują pełne 

informacje o sytuacji szkolnej wychowanka i życiu szkoły, 

c) w kontaktach indywidualnych rodzice uzyskują informacje o funkcjonowaniu ucznia  

w szkole, o ocenach, frekwencji i zachowaniu, 

d) rodzice znają określone możliwości współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, 

wychowawcą i społecznością szkolną. 

 

- Zadania rodziców (prawnych opiekunów): 

a) rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach klasowych,  

b) rodzice utrzymują kontakt z wychowawcą w sprawach dotyczących frekwencji, 

zachowania i postępów w nauce dziecka, 

c) rodzice zgłaszają w szkole na bieżąco przejawy negatywnych i destruktywnych zachowań 

uczniów, a także problemy dydaktyczne i wychowawcze, oraz informacje o stanie 

zdrowia i przyczynach nieobecności swoich dzieci na zajęciach szkolnych, 

d) rodzice współpracują w sprawach nauczania i wychowania w szkole, aktywnie 

uczestniczą w życiu szkoły,  

e) społeczność rodziców reprezentuje Rada Rodziców. Działalność Rady Rodziców reguluje 

Statut Szkoły i Regulamin Rady Rodziców. 

 

 

 Wszyscy Pracownicy Szkoły 

1. Akceptują misję wychowawczą szkoły i posiadają spójną tożsamość wychowawczą. 

2. Przestrzegają zasady demokratycznego współżycia. 

3. Mają świadomość niepowtarzalności każdego człowieka. 

4. Są gotowi udzielić pomoc wychowawczą i psychologiczną bądź kierują osobę 

potrzebującą pomocy do odpowiedniej osoby (wychowawca, pedagog, dyrekcja). 

5. Swoim zachowaniem i stylem życia promują zdrowy styl życia. 

6. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek zgłaszania odpowiednio do wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, dyrekcji każdorazowe przejawy negatywnego zachowania uczniów.  

 

 



Struktura programu 

 

W ramach programu prowadzone są strategie: 

1.Strategie informacyjne - udzielanie wskazówek dotyczących możliwości uzyskania 

pomocy w trudnych sytuacjach (metody): pogadanka, spotkanie ze specjalistą, prezentacja filmu 

pełnometrażowego, prezentacja multimedialna. 

2.Strategie edukacyjne - realizacja programów profilaktycznych, ścieżek edukacyjnych, 

organizacja spotkań o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym ze specjalistami. 

3.Strategie działań alternatywnych (metody) - wyjścia do kina, teatru, wycieczki, koła 

zainteresowań, zajęcia i zawody sportowe, wolontariat itp., 

4.Strategie interwencyjne - interwencja w środowisku szkolnym ucznia, pomoc 

psychologiczna, pedagogiczna (prowadzona przez specjalistę), interwencja w sytuacji kryzysu 

rozwojowego (prowadzona przez pedagoga). 

5. Integracyjna – działania prowadzące do lepszego poznania się uczniów w obrębie 

klasy lub grupy warsztatowej 

 

W ramach programu prowadzone są działania: 

 

1. Działania wychowawcze - polegają na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze:  

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających 

na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku 

do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;  

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

 

2. Działania edukacyjne - polegające na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy  

i umiejętności u uczniów ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu 

promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.  



3. Działania informacyjne – polegają  na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń  

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji, skierowanych do 

uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły. 

 

4. Działania profilaktyczne - polegają na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Działania profilaktyczne obejmują w szczególności:  

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach 

Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego; 

 przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;  

 kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych podejmowaniu zachowań ryzykownych. 

 

Ewaluacja 

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół ma charakter otwarty i jest 

poddawany systematycznej ewaluacji i jest modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami. 

Monitoring programu wychowawczo- profilaktycznego prowadzony jest na bieżąco przez 

dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagoga. Do narzędzi monitorujących 

wykorzystywanych w naszej szkole należy zaliczyć: obserwację zachowań uczniów, aktywności, 

dyskusje z uczniami i z rodzicami, analizę dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami  

i innymi pracownikami szkoły. 

Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. 

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, 

sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje zebrane podczas 

spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, ankiety 

dla uczniów, ankiety dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) obserwacja i ocena 

zachowań, wyniki ewaluacji wewnętrznych szkoły. 



Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole 
  

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW 

 
1. ZDROWIE - EDUKACJA ZDROWOTNA 

 
Cele Zadania-działania (formy realizacji) Klasa  Odpowiedzialni Harmonogram 
1.Stworzenie 
bezpiecznej i 
przyjaznej 
szkoły. 

Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w szkołach i placówkach. 
 Punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji. 
 Systematyczne sprawdzanie listy obecności. 
 Opracowanie planów dyżurów nauczycielskich i obowiązków nauczyciela 

dyżurnego. Aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw, 
zgłaszanie każdego niepokojącego wydarzenia, nagannego zachowania 
wychowawcom, pedagogom, dyrekcji. 
 Wykorzystanie system monitoringu szkolnego do zapewnienia bezpieczeństwa. 
 Każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło. 
 Apele szkolne, informacje w szkolnym radiowęźle dotyczące spraw 

porządkowych. 

  
 
Wszyscy 
nauczyciele 

 
 
Cały rok szkolny 

 Zapoznanie uczniów ze szkolnymi procedurami ochrony pracowników  

i uczniów przed koronawirusem oraz wytycznymi MEN i GIS odnośnie: 

zachowanie dystansu społecznego, reżimu sanitarnego w czasie epidemii COVID-

19 (częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące 

do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń.) 

 Bezwzględne przestrzeganie przez uczniów zaleceń Dyrektora szkoły odnośnie 

zachowania się w czasie epidemii koronawirusa. 

 Dyrektor, 
wychowawcy, 
wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok szkolny 



 Omówienie na lekcjach spraw dotyczących bhp w szkole, w pracowniach, w sali 
gimnastycznej, na przerwach oraz w drodze do szkoły i ze szkoły. 
 Ustalenie wewnętrznych zasad obowiązujących w klasie i szkole. Konsekwentne 

przestrzeganie przyjętego kontraktu. Zapoznanie uczniów ze szczegółowymi 
kryteriami oceniania z każdego przedmiotu. 

 Wszyscy 
nauczyciele 
 

Wrzesień 

 Dokładne zapoznanie nowych uczniów z regulaminem szkoły oraz 
szczegółowymi kryteriami oceniania: WSO, Statutem Szkoły, programem 
wychowawczo –profilaktycznym, uświadomienie uczniom odpowiedzialności 
przed prawem i współodpowiedzialności za spokój i porządek w szkole. 
 Zajęcia edukacyjno - informacyjne w ramach godzin z wychowawcą: 

przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz kryteriów oceniania. 

Kl. I 
 
 
 
 
Kl. II-IV 

Wychowawca 
 
 
 
 
Wychowawca  

Wrzesień  
 
 
 
 
Wrzesień  

 Zajęcia na temat zagrożeń przeciwpożarowych, zachowanie w sytuacji alarmu, 
ewakuacja- w ramach lekcji wychowawczej. 
 Organizacja próbnego alarmu ewakuacyjnego. 
 Lekcja wychowawcza w oparciu o film edukacyjny. 

Klasa I 
 
Kl. I-IV 
Kl. I-II 

Wychowawca/ 
Pan Jan Majdan 
Pan Jan Majdan 
Wychowawca  

Wrzesień-
październik 

 Realizacja zajęć z pierwszej pomocy. Kl. I  P. Jolanta Dral I półrocze 

 Informowanie o osobach i instytucjach niosących pomoc – informacja na 
gazetce ściennej, na stronie internetowe ZS w zakładce Pedagog. 

 Pedagog szkolny Cały rok 

2.Wykształceni
e świadomości 
potrzeby 
aktywnego 
życia i 
wypoczynku. 

 Umożliwienie uczniom korzystania z obiektów sportowych szkoły oraz udziału 
w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. 
 Dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego do możliwości i potrzeb 

wszystkich uczniów. 
 Działalność Klubu Sportowego. 
 Organizowanie szkolnych imprez sportowych, zawodów zgodnie z 

Wojewódzkim Kalendarzem Imprez Sportowych. 
 Realizacja podstawy programowej z przedmiotu wychowanie fizyczne. 
 Realizacja odpowiedniej tematyki lekcji wychowawczej - kształtowanie 

hierarchii systemu wartości,  w którym zdrowie należy do jednych z 
najważniejszych wartości w życiu, propagowanie zdrowego stylu życia. 

 
 
 
Kl. I-IV 
 
 
 
 
 
Kl. I-IV 

 
 
Nauczyciele 
wychowania-
fizycznego. 
 
 
 
 
Wychowawca  

 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
I lub II półrocze 



3.Wyposażenie 
uczniów w 
postawę 
prowadzenia 
zdrowego stylu 
życia. 
 

Promocja zdrowego stylu życia: 
 Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą poprzez zachęcanie 

do dbania o higienę osobistą oraz higienę jamy ustnej, zwracanie uwagi na 
odpowiedni ubiór oraz właściwą postawę ciała, właściwy wypoczynek. 
 Popularyzacja oraz wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i 

spędzania  czasu wolnego, prezentowanie alternatywnych (akceptowanych 
społecznie) form spędzania czasu wolnego – w ramach lekcji wychowawczych. 
 Pomoc w podejmowaniu odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych 

ze zdrowiem swoim i innych, identyfikacji własnych problemów i podejmowaniu 
działań w celu ich rozwiązania. 
 Przeprowadzanie konkursów dotyczących tematów związanych ze zdrowiem i 

uzależnieniami. 

 
Kl. I-IV 
 
 
 
Kl. I-IV 

 
Wszyscy 
pracownicy ZS 
 
 
Wychowawca  
 
Wychowawca,  
Pedagog 
 
Pedagog/nauczy
ciele 

 
Cały rok 
 
 
 
I-II półrocze 
 
Według potrzeb 
 
 
I-II półrocze 

Profilaktyka zdrowia psychicznego- stres: 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych: 

Kl. I – Różnice związane ze sposobem reagowania na stres. 
Kl. II – Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce strategii radzenia sobie ze 
stresem. 
Kl. III – Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem. 
Kl. IV – Zastosowanie w praktyce umiejętności obniżania napięcia 
spowodowanego stresem. 
 Organizacja zajęć ze specjalistą z PPP w Lubaczowie. 
 Stres pod kontrolą-gazetka ścienna pedagoga, informacja w zakładce pedagog 

szkolny na stronie internetowej ZS. 

 
 
Kl. I 
Kl. II 
 
Kl. III 
Kl. IV 
 
Klasy 
maturaln
e 

 
 
 
Wychowawca 
 
 
 
 
Pedagog 
 

 
 
 
I lub II półrocze 
 
 
 
 
I półrocze 

Depresja i samobójstwa wśród młodzieży,  autoagresja, nerwice 
 Diagnoza uczniów. 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych: 

kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z objawami depresji 
u siebie i u osób w swoim otoczeniu, rozwijanie umiejętności pokonywania 
trudności, uczenie pozytywnego myślenia i wiary w siebie, kształtowanie 
poczucia własnej tożsamości i przynależności 
 Organizacja zajęć ze specjalistą z PPP w Lubaczowie. 
 Depresja- gazetka ścienna pedagoga, , informacja w zakładce pedagog szkolny 

na stronie internetowej ZS. 
 Realizacja tematów na lekcjach religii z wykorzystaniem filmów 

 
 
Kl. II 
 
 
Według 
potrzeb 
 
 
 
 

 
Pedagog 
Wychowawca  
 
 
Pedagog 
 
 
Katecheta 
 
 

 
 
Listopad  
 
 
Według ustaleń 
 
Wg  rozkładu 
 
 
 



profilaktyczno-edukacyjnych.  
 Podejmowanie prób modyfikowania warunków oraz sytuacji wywołujących 

depresję lub powodujących pogorszenie nastrojów zagrożonego problemem 
ucznia. 
 Wzmacnianie u uczniów poczucia wartości w różnorodnych sytuacjach 

szkolnych, ale też w trakcie specjalnie zorganizowanych w tym celu zajęć 
profilaktycznych. 
 Uczenie prawidłowych relacji z innymi m. in. poprzez treningi umiejętności 

społecznych i ćwiczenia właściwej komunikacji interpersonalnej. 
 Wskazywanie na pozytywne wzory osobowe oraz autorytety, mogą nimi być rodzice, 

nauczyciele (szczególnie w przypadku młodszych uczniów) lub pozytywni koledzy, 

koleżanki, bohaterowie literaccy, sportowcy, aktorzy (w odniesieniu do młodzieży). 

Według 
potrzeb 
 

Wychowawcy/ 
Pedagog 
 
Wszyscy 
nauczyciele 

Według potrzeb 
 

Dostarczanie rzetelnej wiedzy o zdrowej żywności: 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 
 Informacje na gazetce ściennej promujące zdrowy styl życia. 
 Realizowanie podstawy programowej z wychowania fizycznego. 

 
 
 
Kl. I 

 
Wychowawca 
P. D. Krawiec 
Nauczyciel w-f 

 
 
 
Wg  rozkładu 

Dostarczanie rzetelnej wiedzy o zaburzeniach odżywiania, otyłości: 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 

Dostępne pomoce- materiał wizualny:  
 Anoreksja i bulimia.  
 Anoreksja. 
 Anoreksja i bulimia – uświadomienie młodzieży konieczności racjonalnego 

odżywiania jako warunku zdrowia i dobrego samopoczucia - lekcja w oparciu o 
prezentacje multimedialną. 

 
 
 
Kl. I 
Kl. II 
Wg. 
potrzeb 

 
 
Wychowawca 
 
 
Pedagog  

II półrocze 
 
 
 
 
Wg ustaleń 

Profilaktyka chorób zakaźnych (cywilizacyjnych): 
 Zapoznanie uczniów z objawami zakażenia koronawirusem, sposobami 

zakażenia oraz metodami zapobiegania przez zakażeniem.  
 Uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z zakażenia COVID-19 dla 

osób z grup ryzyka (osoby chore, starsze). 
 Światowy dzień HIV/AIDS (01.12) – gazetka ścienna. 
 Organizacja szkolnego konkursu wiedzy o HIV/AIDS. 
 Realizacja tematyki w ramach godzin z wychowawcą.  
Pomoce dydaktyczne: 
 film edukacyjny: Żyje bez ryzyka AIDS. 

 
 
Kl. I-IV 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wychowawca 
 
 
Nauczyciele 
biologii 
 
Wychowawca  
 

 
 
I półrocze 
 
 
Grudzień  
 
 
 
 



 HIV  i inne zakażenia przenoszone drogą płciową- CD. 
 HIV i AIDS – to także Twój problem –CD. 
 choroby cywilizacyjne (cukrzyca, choroba wieńcowa itp.) 
 inne 
 Realizacja tematyki chorób cywilizacyjnych XXI wieku na lekcjach biologii. 
 Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej rekomendowanych przez 

Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  
-Udział w kampanii „Znamię! Znam je?” –kl. I 
-Udział w kampanii „Podstępne WZW – kl. II 
-Realizacja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego: „Porozmawiajmy o AIDS". 

 
 
Kl. I 
Kl. II 

 
 
 
Nauczyciel 
biologii 
Pedagog 
/wychowawca  
 
 
Pedagog 

 
 
 
 
Wg  rozkładu 
 
Według ustaleń 
z SANEPID 
 
Październik  

4.Dostarczanie 
rzetelnej 
wiedzy o 
zagrożeniach 
płynących ze 
stosowania 
środków 
uzależniającyc
h 
 

Szerzenie informacji o dopalaczach – nowych narkotykach: 
 Informacje na gazetce ściennej pedagoga, w zakładce pedagog na stronie 

internetowej ZS. 
 Realizacja lekcji wychowawczej. Wybrane pomoce dydaktyczne: 
 pakiet edukacyjny „Odsłona piekła” rekomendowany przez MEN 
 rekomendowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

strona internetowa dopalaczeinfo.pl 
 materiał wizualny Głównego Inspektoratu Sanitarnego prezentujący 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jakie niosą za sobą dopalacze 
 filmy edukacyjny 

 zagrożenia związane z używaniem dopalaczy-„Dopalacze – nie używam” 

scenariusze lekcji 

 plansze z informacjami o dopalaczach 

 inne (zawarte w informacji dla wychowawców) 

 Program profilaktyki uniwersalnej - „Smak życia - debata o dopalaczach”. 

 
 
 
 
Kl. I-IV 
 
 
Kl. I 
 
Kl. II-IV 
 
 
 
Kl. I 
Kl. I-IV 
Kl. I 

 
Pedagog 
 
 
Wychowawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 

 
I półrocze 
 
 
I półrocze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I półrocze 



Edukacja i profilaktyka z zakresu uzależnienia od narkotyków: 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 

Pomoce dydaktyczne: 
 „Narkotyki i dopalacze” – film edukacyjny (Projekt „Bezpieczna Szkoła…) 
 Drażetka nadziei czy drażetka rozpaczy? Rozmawiamy o uzależnieniu  

i płynących z niego konsekwencjach-scenariusz lekcji 
 „Proteza szczęścia – narkotyki i dopalacze”- scenariusz lekcji 
  Zielne mity- co wiesz o marihuanie? 
 Materiały wizualne dostępne u pedagoga: 

-Dziękuje nie biorę – film edukacyjny dla klas I 
-Piłem i brałem –film edukacyjny dla klas II-IV 
-Uzależnienia i zagrożenia XXI w- płyta z informacjami 
 Udział w kampanii: „Brałeś? Nie jedź. Po narkotykach rozum wysiada!” 
 Wykonanie gazetki tematycznej, informacje na stronie ZS w zakładce Pedagog. 

 
 
 
Kl. I 
Kl. II 
 
KL. II-III 
Kl. II-IV 
 
Kl. I 
Kl. II-IV 
Kl. III-IV 
III-IV 

 
Wychowawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog  

 
II półrocze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II półrocze 

Przeciwdziałanie paleniu tytoniu: 
 Realizacja tematyki antynikotynowej na zajęciach. Pomoce dydaktyczne: 
 Pakiet edukacyjny z zakresu profilaktyki palenia tytoniu 

 filmy edukacje: „Niepozorny zabójca”, „Palenie- Nie zamykaj oczu” 

 rekomendowane strony internetowe 

 inne (zawarte w informacji dla wychowawców) 

 Wykonanie gazetki tematycznej: Palenie szkodzi. 
 Informacje w zakładce Pedagog szkolny. 

 
 
Kl. I-IV 
Kl. II 
Kl. III-IV 
 
 

 
Wychowawca 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 

 
  Listopad  
 
 
 
 
 
 
Listopad  

Edukacja i profilaktyka  z zakresu problemów alkoholowych: 
 Realizacja tematyki antyalkoholowej na lekcjach wychowawczych. Pomoce 

dydaktyczne: 
 „Nie bo tak” - zajęcia interaktywne poświęcone edukacji i profilaktyce z 

zakresu uzależnienia od alkoholu oraz umiejętności społecznych takich jak 
asertywność z wykorzystaniem strony internetowej w ramach godziny 
wychowawczej. 
 Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego „Dziękuję nie...” – 

Prezentacja filmu: Dziękuję nie piję. 
 Powstrzymaj pijanego kierowcę- kampania PARPA. 
 Film edukacyjny: Piłem i brałem. 

 
 
Kl. I 
 
 
 
Kl. I 
 
Kl. II-IV 
Kl. II-IV 
Kl. I - II 

 
 
Wychowawca  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marzec 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Wywiad z terapeutą uzależnień z PPP w Lubaczowie do zaprezentowania na 
godzinie wychowawczej.  
 inne (zawarte w informacji dla wychowawców). 

 FAS – alkoholowy zespół płodowy – lekcja wychowawcza w oparciu  
o prezentację multimedialną.  

 Alkoholizm - gazetka ścienna, informacje na stronie ZS w zakładce  Pedagog. 
 Organizacja spotkania ze specjalistą od uzależnień. 

 
 
Klasy 
maturaln
e 
 
Klasy III 
techniku
m 

 
 
 
Pedagog 
 
 
Pedagog 
 

 
 
 
II półrocze 
 
Marzec  
II półrocze 
 

 

 



2. BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH ) 
 

Cele  Zadania-działania(formy realizacji) Klasa  Odpowiedzialni Harmonogram 
8. 1.Wyposażenie 

uczniów w 
wiedzę i 
umiejętności 
zakreślone 
programem 
szkoły w 
stopniu,na jaki 
pozwalają jego 
zdolności i 
predyspozycje. 

• Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem różnorodnych metod i 
form nauczania, z wykorzystaniem technologii komputerowej (rzutnik, tablica 
multimedialna) i technologii informacyjnej. 
 Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego 

potrzeb i możliwości.  
 Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim dostosowane ponadto do możliwości 
psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 
 Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów z opiniami i z 

orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  
 Opracowanie dokumentów WOPFU oraz IPET dla uczniów z orzeczeniem. 

Kl. I-IV Nauczyciele  
 
 
 
 
Wychowawca/ 
pedagog  

Wg podstawy 
programowej 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 2.Wdrożenie 

uczniów do 

samokształcen

ia i 

systematyczne

go 

podnoszenia 

wiedzy 

(samodyscypli

na oraz 

motywacja do 

działania). 

Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów: 
 Wzmożenie działań na rzecz poprawy wskaźnika frekwencji uczniów: 
-sprawdzanie obecności na każdej lekcji,  
-ustalenie przyczyn nieobecności ucznia w szkole, 
-comiesięczna szczegółowa analiza frekwencji w poszczególnych klasach, 
-wdrożenie i konsekwentne przestrzeganie szczegółowych zasad 
usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole oraz egzekwowania obowiązku 
szkolnego,  
-wszczynanie postępowania egzekucyjnego w sytuacji nierealizowania 
obowiązku szkolnego przez ucznia (informowanie pedagoga, dyrekcję), 
-wzmożona kontrola nad uczniami uchylającymi się od obowiązków szkolnych.  
 Diagnoza sytuacji rodzinnej ucznia. Diagnoza uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, 
-utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w zakresie wymiany informacji 
dotyczących sytuacji szkolnej dziecka, bieżące informowanie 
rodziców/opiekunów prawnych o dłuższych nieobecnościach (telefon, list 
polecony), 
-pomoc psychologiczna uczniom odmawiającym chodzenia do szkoły (fobia 
szkolna) i wagarującym, 
- wdrażanie programów naprawczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nauczyciel/wych
owawca/pedago
g 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca/ 
Pedagog 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
Wg potrzeb 



 Starania o atrakcyjność dydaktyczną lekcji (aktywne metody pracy, pasja  
i zaangażowanie uczących, systematyczne ocenianie osiągnięć, diagnozowanie 
indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów i indywidualizacja pracy). 
 Realizacja zajęć: Jak skutecznie się uczyć- zajęcia prowadzone przez 

specjalistę z PPP. 

 
 
 
 
Kl. I 

 
Nauczyciel 
 
 
Pedagog 

 
Cały rok 
 
 
I półrocze 

Stosowanie się do zgodnego ze statutem szkoły systemu nagród i kar: 

 Za szczególne osiągnięcia w nauce, zachowaniu, olimpiadach przedmiotowych, 
sporcie, działalności samorządowej uczeń może być wyróżniony przez:  
1) pochwałę wychowawcy klasy,  
2) pochwałę dyrektora szkoły na apelu,  
3) list pochwalny do rodziców,  
4) nagrodę rzeczową lub pieniężną,  
5) świadectwo z wyróżnieniem.  
 Za naruszenie zasad zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Szkoły oraz 

norm współżycia społecznego uczeń może być ukarany przez:  
1) naganę wychowawcy klasy,  
2) naganę dyrektora szkoły,  
3) przeniesienie do równoległej klasy,  
4) skreślenie z listy uczniów,  
5) przeniesienie do innej szkoły.  
 

 Promowanie 100- procentowej frekwencji w postaci listu pochwalnego na 
zakończenie I i II półrocza. 
 Nagroda specjalna dla uczniów za 100 % w całym cyklu nauczania. 

  
Dyrekcja/ 
Wychowawca/ 
Nauczyciele  

 

10. 3.Stworzenie 
warunków do 
rozwijania 
zainteresowań 
i uzdolnień 
uczniów. 

Umożliwienie uczniom rozwijania talentów, umiejętności, uzdolnień, 
indywidualnych zainteresowań: 
 Organizowanie oraz motywowanie uczniów do udziału w wewnątrzszkolnych  

i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach 
sportowych oraz olimpiadach. 
 Zachęcanie uczniów do prezentowania swoich osiągnięć biorąc udział  

w kolejnej edycji Talentu Powiatu Lubaczowskiego. 
 
 Wspieranie uczniów w rozwijaniu talentów w formie stypendiów. 
 

  
 
Nauczyciel/ 
wychowawca 
 
Wychowawca/ 
pedagog 
 
 
 

   
 
Według ustaleń 
 
 
Maj/Czerwiec 
 
 
 
 



 Włączanie ucznia w organizacje uroczystości, imprez, Dni Otwartych Szkoły.  
 Angażowanie ucznia do wykonywania zadań na rzecz klasy, szkoły.  
 Udział młodzieży w rozgrywkach szkolnych zgodnie z Wojewódzkim 

Kalendarzem Imprez Sportowych. 
 Przygotowywanie młodzieży do udziału w olimpiadach, stosowanie do 

umiejętności i zainteresowań.  
 Tworzenie ciekawej oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, 
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i 
satysfakcji życiowej. 
 Wdrażanie uczniów do działalności w kołach zainteresowań i kołach 

sportowych. 
 

 Promowanie na terenie szkoły sukcesów młodzieży w różnych dziedzinach 
życia i działalności szkolnej i pozaszkolnej. Prezentacja osiągnięć uczniów: 
- uczniowie z pasją prezentują się na szkolnej stornie internetowej, 
- wystawy prac uczniów na szkolnej stornie internetowej, ściennych gazetkach 
szkolnych, 
-prezentacja uczniów zdolnych, pucharów, medali, dyplomów i osiągnięć 
uczniów na gazetkach ściennych, informacyjnych,  
- w szkolnym radiowęźle – Radio GiT, 
- młodzieżowej telewizji internetowej, 
- gazetce szkolnej – SQL News, 
-podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
 

 Organizacja wycieczek szkolnych i klasowych: 
- turystyczne, krajoznawczo-poznawcze, 
- wyjazdy na wykłady tematyczne, 
- wyjazdy na spektakle teatralne, do kina,  
- wyjścia do muzeum, wystawy, 
- wyjazdy na warsztaty. 
 

 Tworzenie kroniki szkolnej. 
 

 Współpraca szkoły z Katolickim Radiem Zamość – audycje „Młodzi o młodych, 
dla młodych” 

 

Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiekunowie 
/Dyrekcja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
P. A. Nepalska 
 
P. E.Świstowicz-
Mazur 

Według 
kalendarza roku 
szkolnego 
 
 
 
Wrzesień 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 



 Zdiagnozowanie każdego ucznia pod kątem jego możliwości. Uświadomienie 
uczniowi jego mocnych stron i możliwości. 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 

Nauczyciele/Ped
agog 
Wychowawca  

4.Przygotowan
ie uczniów do 
dojrzałego 
podejmowania 
decyzji i 
dokonywania 
właściwych 
wyborów, 
świadomego 
wyboru 
zawodu i drogi 
dalszego 
kształcenia.  

3.  

Kształtowanie umiejętności planowania własnej kariery i podnoszenia swoich 
kwalifikacji, sporządzania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pracę, 
przygotowanie uczniów do współzawodnictwa na rynku pracy poprzez: 
 Indywidualne konsultacje ze szkolnym doradcą zawodowym. 
 Zajęcia ze szkolnym doradcą zawodowym w zespole klasowym. 
 Spotkanie z doradcą zawodowym z PPP. 
 Udział młodzieży np. w targach edukacyjnych, targach przedsiębiorczości, 
udział w dniach otwartych. 
 Organizowanie na terenie szkoły spotkań zawodoznawczych z włączeniem 
pracodawców. 

  
 
Szkolny Doradca 
Zawodowy 
  
 
 
 
 
Dyrekcja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizacja tematyki przedmiotu. 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 

 
Kl I-IV 

Nauczyciele 
WOS, PP, WDŻ, 
informatyki 

Według 
programu 
nauczania 

 Przygotowanie uczniów do dojrzałego podejmowania decyzji i dokonywania 
właściwych wyborów poprzez rozmowy, udzielanie rad i wsparcia. 

Według 
potrzeb 

Pracownicy 
pedagogiczni 

Cały rok 

4. 5.Wykształceni
e u uczniów 
umiejętności 
rozpoznawani
a stanów 
własnej sfery 
emocjonalnej i 
umiejętności 
panowania 
nad nimi. 

 Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania. 
 Otwartość na problemy młodzieży, zachęcanie jej do współpracy z 

nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i dyrekcją szkoły. 
 Organizowanie imprez i spotkań o charakterze wspólnotowym z udziałem całej 

społeczności szkolnej. 
 Utworzenie grupy wsparcia dla uczniów nieradzących sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych. 

 Wszyscy 
pracownicy 
pedagogiczni 
 

Pedagog, 

Wychowawca 

Cały rok 
 
 
Wg. ustaleń 
 

Według potrzeb 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, szukanie 
możliwości emocjonalnego wsparcia, eliminowanie zachowań agresywnych 
wskazywanie sposobów umiejętnego kierowania agresji na inne obszary 
aktywności, rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, przeciwstawiania się 
presji rówieśniczej poprzez rozmowy wspierające, realizację odpowiedniego 
zakresu tematyki godzin wychowawczych. 
 

 Realizacja podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości, WDŻ: 

 
 

 
Nauczyciele/ 
Wychowawca 
 
 
 
Nauczyciel WDŻ, 
Podstaw 

 
I lub II półrocze 
 
 
 
 
 
Według 



-trening asertywności, 
-radzenie sobie ze stresem, własną złością i agresją. 

przedsiębiorczoś
ci 

podstawy 
programowej 

5. 6.Wykształceni
e umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów, 
unikania i 
eliminowania 
zachowań 
agresywnych. 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i patologiom takim jak: agresja, 
przemoc: 
 Pomoc wychowawcom i rodzicom w rozwiązywaniu pojawiających się 

problemów wychowawczych. 
 Diagnoza uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 
 Otoczenie opieką uczniów, u których występują zachowania ryzykowne. 

Zawieranie kontraktu z uczniem, kierowanie na terapię. 
 

 Systematyczna kontrola frekwencji. Zawiadamianie rodziców i pedagoga o 
dłuższej nieobecności ucznia. 
 Diagnoza zagrożeń występujących w środowisku. Poznanie środowisk 

rodzinnych uczniów.  
 Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo. Informacja o 

instytucjach i miejscach pomocy dla rodziców i uczniów. 
 Udzielanie uczniom i ich rodzicom porad i pomocy w rozwiązywaniu trudności 

powstałych na tle konfliktów rodzinnych, osobistych, w kontaktach 
rówieśniczych i środowiskowych. 
 Współpraca z instytucjami współdziałającymi ze szkołą wspierającymi proces 

wychowania (Powiatową Komendą Policji, Sądem Rejonowym w Lubaczowie, 
Prokuraturą Rejonową w Lubaczowie, Poradnią Psychologiczno – Psychologiczną 
w Lubaczowie, kuratorami ds. nieletnich). 
 Konsekwentne dbanie o przestrzeganie statutu szkoły. 
 Reagowanie na każdorazowe naruszenie lub złamanie regulaminu szkoły 

zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

  
 
 
Pedagog 
/wychowawca 
 
 
 
Wychowawca 
 
Pedagog/wycho
wawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 

 
 
 
Według potrzeb 
 
 
 
 
Cały rok 
I półrocze 
 
Według potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 

 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 
Pomoce dydaktyczne: 
 Filmy profilaktyczno-edukacyjnych: 
- Mobbing. 
- W objęciach sekty. 
- Agresja. 
- Powstrzymać agresję. 
 Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń”. 

 
 
 
 
Kl. I-II 
Kl. I 
Kl. I-II 
Kl. I 

 
 
Wychowawca 
 
 
 
 
 

I półrocze 
 
 
 
 
 
 
I półrocze 



 Akademia ochrony przed przemocą – udział w kampanii informacyjno-
edukacyjnej (FDDS) „Nie przegraj!” na temat zagrożeń dzieci i młodzieży 
komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym „Handel dziećmi.” 

 Udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej (FDDS) na temat przemocy 
wobec młodzieży np.: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111;  
Przemoc w rodzinie; Przemoc rówieśnicza. 

 Materiał wizualny (Projekt „Bezpieczna Szkoła…”): 

-„Handel ludźmi”; „Bezpieczne przejście graniczne”. 

 Inne (zawarte w informacji dla wychowawców). 

 Uświadomienie odpowiedzialności karnej za wykroczenia i przestępstwa oraz 
współodpowiedzialność za spokój i porządek w szkole – realizacja lekcji 
wychowawczej. 
 Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat agresji, jej przyczyn, skutków  

i sposobów reagowania na nią –lekcja wychowawcza. 
 Przestępczość wśród młodzieży, uświadomienie konsekwencji prawnych –

spotkanie ze specjalistą z Policji. 
 Bezpiecznie w wakacje – lekcja wychowawcza z wykorzystaniem programu 

edukacyjnego „Bezpieczny uczeń jak unikać zagrożeń”. 

 
Kl. II-IV 
 
 
 
Kl. II-IV 
 
 
 
 
 
Kl. I 
 
Kl. II 
 
Kl. II 
 
Kl. I-II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 
Wychowawca 

 
 
 
 
 
I półrocze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wg ustaleń 
 
Czerwiec 

6. 7.Kształtowani
e właściwych 
postaw wobec 
zagrożeń, w 
tym 
związanych z 
korzystaniem 
z technologii 
informacyjno-
komunikacyjn
ych i sytuacji 
nadzwyczajnyc
h. 

Przeciwdziałanie przemocy z użyciem technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych. 
 Przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej 
analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym 
nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z 
innymi użytkownikami sieci. 
 Prawa autorskie, własność intelektualna w sieci – jak się chronić przed 

wykradaniem własności intelektualnej w sieci, kary za wykradanie „utworów”. 
 

 Realizacja  szkolnego programu „Przemóc Cyberprzemoc”, stosowanie się do 
procedur reagowania na cyberprzemoc zawartych w programie. 

 Nauczyciel 
informatyki/ 
wszyscy 
nauczyciele 
 
Nauczyciele 
Informatyki 
 
 
 

Nauczyciele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych.  
Pomoce dydaktyczne: 
 Udział w kampanii społecznej „Przytul hejtera”- uwrażliwienie młodych ludzi 
na problem obrażania w Internecie. 
 Rekomendowane strony internetowe i scenariusze lekcji. 
 Lekcja wychowawcza w oparciu o materiał wizualny - film profilaktyczny: 
„Wirtualne uzależnienie”, „Media i przemoc” 
 Projekt „W Sieci”. 
 Kampania „Pomyśl, zanim wrzucisz” – kampania poświęcona prywatności 
dzieci w Internecie skierowana do młodych (obecnych i przyszłych) rodziców. 
 Uzależnienie od komputera i Internetu. 
 Inne (zawarte w informacji dla wychowawców). 
 Informacja na gazetce ściennej i w zakładce pedagog na stronie ZS. 

 

 
 
 
 
Kl. I 
Kl. I-IV 
 
Kl. I-II 
 
Kl. III-IV 
 
 

 

Wychowawca/ 
Pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 

 

I półrocze 
 
 
 

Fonoholizm –profilaktyka uzależnień od telefonu komórkwego: 
 Bęzwględne przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli zakazu używania 

telefonów komórkowych podczas lekcji. 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 

Np. na temat: „Czy można uzależnić się od telefonu komórkowego?”  
 Klasowe kodeksy dobrych praktyk użytkowania telefonu komórkowego. 
 Zgłaszanie kolejno do wychowawcy/pedagoga szkolnego zauważone 

problemy w korzystaniu z telefon komórkowego przez ucznia.  

  
Wszyscy 
nauczyciele 

 

Patologiczny hazard: 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 

Pomoce dydaktyczne: 
 Scenariusz: „O co tyle hałasu?! Zagrożenia związane z hazardem”. 
 Scenariusz: „Ryzykować czy nie? O sztuce podejmowania decyzji” . 
 Uzależnienia od hazardu internetowego-zagrożenia z tym związane, 

używanie krypto waluty (bitcoin) – konsekwencje prawne. 

 
 
 
Kl. I 
Kl. II-III 

 
 
 
Wychowawca  
 
Nauczyciele 
Informatyki 

 
 

II półrocze 

  Działania na rzecz cyfryzacji edukacji - nauczanie zdalne, nauczanie na 
odległość, nowe technologie komunikacyjne, platformy edukacyjne, cyfrowe 
materiały dydaktyczne. 

 Zapoznanie uczniów klas pierwszych z postępowaniem w razie wprowadzenia 
zdalnego nauczania. 

K. II-IV 
 
 
Kl. I 
 

Wychowawca,  
Nauczyciele 
Informatyki 
Wychowawca 

I półrocze 



3. RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH  
 
Cele  Zadania-działania(formy realizacji) Klasa Odpowiedzialni  Harmonogram 
1.Zintegrowanie 
zespołów 
klasowych i całej 
społeczności 
szkolnej. 

 Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Adaptacja i integracja 
uczniów w środowisku szkolnym przygotowanie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. 

 Uświadomienie uczniom praw i obowiązków wynikających z prawa 
szkolnego-realizacja lekcji wychowawczej. 

 Wybór samorządu szkolnego i samorządów klasowych. 

 Organizacja szkolnych mikołajek i walentynek. 

  Organizacja spotkań opłatkowych w klasach.  

 Organizacja pielgrzymki na Jasną Górę dla maturzystów. 

 Dla uczniów Gimnazjum organizuje się Dni Otwarte Szkoły, w 
przygotowanie, których angażują się poszczególni nauczyciele oraz wybrani 
uczniowie. 

 Internat szkolny organizuje uroczystości wewnętrzne jak: doroczne 
„Otrzęsiny Kotów”, Andrzejki, spotkania Wigilijno-Opłatkowe, śniadanie 
Wielkanocne. 

 Organizacja balu studniówkowego dla maturzystów. 

 Stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup 
rówieśniczych:  

o Koła zainteresowań 
o Zespoły sportowe 
o Szkolny zespół muzyczny 
o Samorząd uczniowski 
o SQL News – gazetka szkolna 
o Młodzieżowa telewizja internetowa 
o Wolontariat 
o Szkolne koło Caritas 

Kl. I 
 
 
Kl. I-IV 

Wychowawca  
 
 
Wychowawca  
 
 
P. D. Wałczyk 
Samorząd 
uczniowski 
 
Wychowawcy  
 
 
 
Wyznaczeni 
nauczyciele 
 
 
Wychowawcy 
internatu 
 
Rada Rodziców 
 
Opiekunowie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzesień  
 
 
Wrzesień  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według 
kalendarza 
szkolnego. 



 Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych. 

 Organizowanie wycieczek. 

 Udział młodzieży w Żakinadzie. 

 Prezentowanie osiągnięć uczniowskich na gazetkach ściennych, podczas 
apeli, w szkolnym radiowęźle. 

 
 
 
 
 
 

2.Wyposażenie 
uczniów w 
umiejętność 
właściwej 
komunikacji 
interpersonalnej i 
współpracy z 
innymi.  

Realizacja lekcji z PP, WOS, WDŻ  
 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych- komunikacja interpersonalna 

(mowa ciała werbalna, niewerbalna), trening asertywności.  
 
 Wykorzystanie podczas lekcji metod pracy grupowej.  
 Zachęcanie uczniów do działania, wskazywanie pozytywnych osiągnięć, 

pochwały, zauważanie sukcesów. Aktywizowanie i motywowanie uczniów 
do uczenia się. Tworzenie miłej i spokojnej atmosfery na lekcjach. 

 Nauczyciele 
przedmiotów 
PP, WOS, WDŻ 
 
Wszyscy 
nauczyciele 

Według 
podstawy 
programowej 
 
Cały rok 

3.Przygotowanie 
uczniów do 
pełnienia różnych 
ról społecznych 
(w życiu 
społecznym i 
rodzinnym). 

 Realizacja zajęć: Wychowanie do życia w rodzinie –„Odpowiedzialność za 
siebie i drugiego człowieka”. 
 Przekazywanie wartości i tradycji rodzinnych poprzez tematykę godzin 

wychowawczych oraz wspólne świętowanie w zespole klasowym (Wigilia 
klasowa, świętowanie 18 urodzin). 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 

 P. 
T.Telenkiewicz 
 
Wychowawca 
 

 
Według ustaleń 

4.Wyposażenie 
uczniów w 
umiejętność 
radzenia sobie w 
trudnych 
sytuacjach.  

 Kształtowanie właściwego reagowania na krytykę, opinię i sugestie 
innych, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich opinii, myśli i odczuć, 
kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz umiejętności oddzielania sądów 
i ocen od emocji, doskonalenie umiejętności obiektywnego oceniania siebie 
 i innych, kształtowanie umiejętności samokontroli w różnych sytuacjach 
 i samoakceptacji poprzez rozmowy, właściwą postawę nauczyciela 
zwracanie uwagi na atmosferę panującą na lekcjach, zgłaszanie spraw 
konfliktowych wychowawcy, pedagogom. 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 

 Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca  

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pomoc materialna uczniom: 
  Diagnozy sytuacji środowiska szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzin wielodzietnych, rozbitych, z problemem alkoholowym, będącej w 
trudnej sytuacji materialnej, młodocianych matek i ojców w celu 
zorganizowania dla nich odpowiedniej pomocy materialnej. 
 Współpraca z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
 Informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze 

uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej. 

  
 
Pedagog/ 
Wychowawca 

 
 
Według 
potrzeb 

5.Przygotowanie 
uczniów do 
rozwiązywania 
problemów 
osobistych i 
grypowych. 

Przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów osobistych  
i grupowych: 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych 

(Radzenie sobie ze złością i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, agresja a 
asertywność). 
 Przeprowadzanie interwencyjnych rozmów dyscyplinująco - 

wychowawczych i mediacji między uczniami w sytuacji zaistnienia 
konfliktów interpersonalnych oraz przejawiania zachowań aspołecznych. 
 Otwartość na problemy młodzieży, zachęcanie jej do współpracy  

z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem. 

  
 
Wychowawca / 
nauczyciele/ 
pedagog  

 
 
Według 
potrzeb 

6.Wykształcenie u 
uczniów postaw: 
patriotyzmu, 
pielęgnowania i 
kultywowania 
tradycji i 
osiągnięć nauki i 
kultury polskiej 
oraz troski o losy 
lokalnej 
społeczności z 
szacunku dla 
wspólnego dobra.  

Wychowanie uczniów w duchu patriotycznym – kształtowanie postaw 
patriotycznych i obywatelskich młodzieży: 
 Realizowanie treści patriotycznych według programu nauczania 

historii, j. polskiego oraz na lekcjach wychowawczych. 

 Kultywowanie obchodzenia uroczystości szkolnych i narodowych: 

 Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 Obchody rocznicy śmierci gen. J. Kustronia – patrona szkoły   - Msza 
Święta, apel poległych, ślubowanie uczniów klas pierwszych.  

 Organizacja Dnia Edukacji Narodowej. 

 Uroczysty apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

 Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 

 Wszyscy 
pracownicy 
pedagogiczni 
 
 
 
 
Wyznaczeni 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 

 
Zgodnie z 
kalendarzem 
roku szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 

 Obchody  rocznicy powstania Armii Krajowej. 

 Narodowy dzień żołnierzy wyklętych. 

 80 rocznica Zbrodni Katyńskiej. 

 Rocznica Konstytucji III-go Maja – uroczysty apel.   

 Akademia z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w klasach 
programowo najwyższych, uroczyste pożegnanie absolwentów i rozdanie 
świadectw ukończenia szkoły LO i Technikum. 

 Akademia z okazji zakończenie zajęć dydaktycznych, uroczyste 
pożegnanie absolwentów i zakończenie zajęć dydaktycznych, rozdanie 
świadectw ukończenia Zasadniczej szkoły Zawodowej oraz ukończenia 
kolejnej klasy. 

 Realizacja projektu czytelniczego „Warto czytać” –cykl imprez 
promujących czytelnictwo. 

 
 
 
 
 
 
Zespół 
nauczycieli  
j. polskiego 

 
 
 
 
 
 
 
I półrocze 

Podtrzymywanie u uczniów poczucia tożsamości narodowej i religijnej: 
 
 Organizacja biegu im. Gen. J. Kustronia dla uczczenia pamięci Bohaterów 

Września 1939 roku poległych na Ziemi Lubaczowskiej. 

 Uczniowie wyznania rzymskokatolickiego wraz z nauczycielami 
uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych. 

 W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia wychowawcy 
mogą w swoich klasach organizować spotkanie opłatkowe.  

 Uczniowie klas maturalnych mają możliwość wzięcia udziału w 
pielgrzymce na Jasną Górę. 

 Organizacja obchodów Dnia Patrona - uczniowie wyznania 
rzymskokatolickiego wraz z nauczycielami uczestniczą we Mszy Świętej. 

 Z okazji Dnia Papieskiego organizowana jest uroczysta akademia lub 
audycja bądź inna forma zaproponowana przez katechetów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyznaczeni 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Według 
kalendarza 
szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Zwracanie uwagi na poszanowanie symboli narodowych: barw 
narodowych, godła, hymnu, miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i 
miejsc kultu. 

 Organizacja wycieczki do muzeum w Bełżcu. 

 
 
 
Klasy 
kończące 

 
 
Zespół 
nauczycieli  
j. polskiego 
 

 
 
 
Wrzesień-
październik 
I półrocze 

Przestrzeganie ceremoniału szkoły: 

Ceremoniał szkoły jest integralnie związany z patriotycznym wychowaniem 
naszej młodzieży. W trakcie uroczystości i apeli: 

 
 bierze udział poczet sztandarowy: 

- poczet sztandarowy wprowadzają uczniowie klas najstarszych,  
- podczas wprowadzania i wyprowadzania pocztu sztandarowego zebrani 
przyjmują postawę zasadniczą, 
-delegacja z pocztem sztandarowym bierze udział w wybranych 
uroczystościach miejsko-gminnych,  
-przekazanie pocztu sztandarowego odbywa się podczas zakończenia roku 
szkolnego klas najstarszych. 
 podtrzymywana jest tradycja śpiewania hymnu narodowego: 

- hymn narodowy rozpoczyna wszystkie szkolne uroczystości patriotyczne, 
- hymn śpiewają wszyscy zebrani, zachowując postawę zasadniczą. 
 uczniowie powinni być ubrani stosownie do obchodzonej 

uroczystości: 
- elegancko podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, obchodów 
rocznicy śmierci gen. J. Kustronia - patrona szkoły, ślubowania uczniów klas 
pierwszych, Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Rocznicy Konstytucji III-
go Maja; 
- schludnie podczas pozostałych uroczystości szkolnych. 
 w wybranych szkolnych uroczystościach biorą udział członkowie 

Związku Strzeleckiego "Strzelec" . 

 
Wszyscy 
uczniowie 

 
Wszyscy 
pracownicy 

 
Podczas 
uroczystości, 
apeli 

7.Stworzenie 
warunków do 
rozwoju 
samorządności 

Propagowanie i rozwijanie samorządnych form działalności młodzieży: 
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
 Opracowanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego.  
 Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi. 

   



szkolnej.  Współudział szkoły w organizowaniu imprez w środowisku: 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
- Udział reprezentacji szkoły w zawodach sportowych. 
-Inne. 
 Działalność organizacji szkolnych: 
-Szkolna gazetka SQL News  
-Młodzieżowa telewizja internetowa  
-Szkolny radiowęzeł - Radio GiT „Gramy i Tworzymy 
-Szkolny zespół muzyczny 
-Uczniowski Klub Sportowy Zet-Es 
-Sekcje sportowe 
-Samorząd Uczniowski 
-Szkolny Wolontariat 
-Szkolne Koło Caritas 
-współpraca szkoły z Jednostką Strzelecką „Strzelec” 2033  
 Wykonywanie prac na rzecz szkoły i otoczenia. 
 Finansowe obciążenie za świadomie zniszczony sprzęt. 

8.Rozwinięcie 
wśród młodzieży 
przekonania o 
konieczności 
poszanowania 
przyrody i troski 
o środowisko 
naturalne. 

Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, 
upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywacja 
do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowania 
ekologią: 
 Budzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska-realizacja 

tematyki biologii, geografii. 
 Włączanie uczniów w Akcję Sprzątania Świata. 
 Dzień Ziemi (22.04) - gazetka ścienna. 
 Uczenie właściwej segregacji odpadów oraz ich usuwania bez szkody 

dla środowiska, zwracanie uwagi na właściwą segregację śmieci  
w szkole. Wykonywanie gazetek i plakatów o tematyce ekologicznej.  

 Organizacja wycieczek edukacyjnych i rekreacyjno-turystycznych. 
 Konkursy szkolne i pozaszkolne. 
 Lekcja wychowawcza –Dlaczego trzeba dbać o środowisko? Wpływ 

środowiska na zdrowie i życie człowieka. 
 

  
 
 
 
Wychowawca 
/nauczyciele 
biologii, 
geografii 

 

 



4. KULTURA – WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ 
 
Cele  Zadania-działania (formy realizacji) Klasa Odpowiedzialni  Harmonogram  
1.Wykształcenie 
postawy 
szacunku wobec 
wartości 
uniwersalnych, 
postawy 
tolerancji, 
szacunku wobec 
siebie i drugiego 
człowieka oraz 
wspólnego dobra 
społeczności.  

Kształtowanie szacunku i poczucia tolerancji dla odmienności kultur, 
zachowań i różnic między ludźmi: 
 Realizacja lekcji wychowawczej poświeconej kształtowaniu u uczniów 

postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych (zwrócenie 
szczególnej uwagi na nowych uczniów z Ukrainy, uczniów z 
niepełnosprawnościami oraz młodych matek i uczennic w ciąży, zasada 
tolerancji, niepełnosprawni są wśród nas itp.) 
 Uświadamianie potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 Realizacja lekcji wychowawczej z wykorzystaniem „Praktycznego 

poradnika savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych”. 
 Obchody „Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka”. 

 
 
Kl. I-IV 
 
 
 
 
Kl. I-IV 

  
 
Wychowawca  
 
 
 
 
Wychowawca 
Zespół 
przedmiotów 
przyrodniczych 

 
 
Październik/ 
Listopad 
 
 
 
I-II półrocze 

Wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości  
i autorytetów): 
 Realizacja tematyki przedmiotu z wykorzystaniem filmów profilaktyczno-

edukacyjnych. 

 
 
 

 
 
Katecheta  

Według 
podstawy 
programowej 

Poszerzenie wiedzy w na temat konsekwencji podejmowania ryzykownych 

kontaktów seksualnych:  
 Realizacja odpowiedniej tematyki godzin wychowawczych. Pomoce 

dydaktyczne (scenariusze rekomendowane przez MEN): 

-Dowód miłości- konsekwencje podejmowania ryzykownych kontaktów 

seksualnych. 

-Sponsoring- poszerzenie świadomości uczniów na temat niebezpiecznych 

kontaktów seksualnych. 

-Seksting- poszerzenie wiedzy uczestników na temat - jednej z form 

niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

-Wpadka – film edukacyjny. 

-Uważni online- zapoznanie uczniów ze zjawiskiem uwodzenia online, 

przekazanie wiedzy na temat sposobów weryfikowania kontaktów online, 

 
 
 
 
 
 
Kl. II 
 
Kl. III 
 
 
KL. I-III 
Kl. I-II 
 
Kl. I-II 
 

 
 
 
Wychowawca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca  
 

 
 
 
II półrocze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zachęcenie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach. 

 Realizacja odpowiedniej tematyki Wychowania do życia w rodzinie. 

 

Poszerzenie wiedzy w na temat konsekwencji uzależnieni od pornografii 

 Realizacja odpowiedniej tematyki godzin wychowawczych. Pomoce 

dydaktyczne (scenariusze rekomendowane przez MEN). 

Kl. I 
 
 
Według 
diagnoz 

Nauczyciel WDŻ 
 
 
Wychowawca/ 
Pedagog  
 

Według 
podstawy 
programowej 

2.Wykształcenie 
u ucznia 
umiejętności 
kulturalnego 
zachowania się w 
każdej sytuacji 
(kultury języka, 
pielęgnowanie 
mowy ojczystej) 

Kultura języka, walka z wulgaryzmami, promowanie pozytywnych wzorców 
kultury bycia i stosunku do drugiego człowieka oraz pielęgnowanie mowy 
ojczystej: 
 Zwracanie uwagi na kulturę języka na lekcjach i przerwach. 

Natychmiastowe reagowanie na stosowanie wulgaryzmów przez uczniów 
oraz na agresję słowną, nieadekwatne zachowanie się a także na akty 
niszczenia mienia, zaśmiecania klas i korytarzy. 
 Reagowanie na przejawy niewłaściwych zachowań w zakresie kultury 

osobistej uczniów, dostrzeganie i podkreślanie postaw godnych 
naśladowania. 
 Stwarzanie sytuacji wychowawczych, które sprzyjają prawidłowej 

samoocenie i kształtowaniu poczucia własnej wartości. 
 Promocja kultury osobistej - dbałość o kulturę słowa, estetykę wyglądu, 

estetykę otoczenia, kulturę zachowania w każdych okolicznościach. 
 Wyrabianie nawyków zmiany obuwia na terenie szkoły. Kontrola zmiany 

obuwia i wyciąganie konsekwencji za jego brak. 
 Zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi kultury języka, kultury zachowania 

w życiu codziennym i właściwego ubioru uczniowskiego stosownie do 
okoliczności. 
 Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych, 

lekcji j. polskiego, lekcji podstaw przedsiębiorczości. 
 Kreowanie własnej (ucznia) osoby według pozytywnych wzorców. 

Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, prezentowanie sylwetek 
wartościowych postaci i Wielkich Polaków.  
 Organizowanie konkursów literackich, poetyckich, recytatorskich. 
 Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce kultury bycia. Uświadomienie 

wpływu mediów, środowiska, grupy rówieśniczej na nasz język, sposób 

  
 
 
 
Wszyscy 
pracownicy ZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele  
(j. polski, PP) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Według 
potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według 
podstawy 
programowej 



wypowiadania się i kształtowanie się naszych postaw. 
 Pobudzanie do czytelnictwa przy współpracy z biblioteką. Prezentowanie 

młodzieży książek, filmów, programów telewizyjnych – eksponowanie 
pozytywnych wytworów kultury. 

Wychowawca  
 
Nauczyciel 
bibliotekarz 

3.Wykształcenie 
u uczniów postaw 
prospołecznych  
 

Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. Kształtowanie umiejętności 
odróżniania dobro od zła: 
 Podejmowanie tematyki dotyczącej potrzeby pomagania innym  

w ramach godzin z wychowawcą. 
 

 Zachęcanie do czynnego udziału uczniów w akcjach charytatywnych:  
- Akcja krwiodawstwa. 
- „Daj Włos”- Fundacja Rak’n’Roll. 
- Zbiórka nakrętek, baterii. 
-Akcja mikołajkowa dla dzieci ze Szkoły Życia. 
-Szlachetna paczka. 
-Rejestracja dawców szpiku. 
-Akcje szkolnego koła Caritas. 
-Akcja pisania listów Amnesty International. 
-Kiermasz Książek. 
-Inne.  
 
 Aktywny udział młodzieży w życiu środowiska lokalnego: 
-Zaangażowanie uczniów w akcję „Sprzątania Świata”. 
-Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi. 
-Współudział szkoły w organizowaniu imprez w środowisku. 
-Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
 
 Zachęcanie do podejmowania i wspierania wszelkich inicjatyw 

młodzieży. Nagradzanie uczniów za działalność w wolontariacie, 
działalność charytatywną, pomoc koleżeńską. 
 Zachęcanie do pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce. 
 

  
 
 
Wychowawca  
 
Wszyscy 
nauczyciele 
 
Wyznaczeniu 
nauczyciele 

 

 



DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 
 

Działania Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

Tworzenie 
klimatu 
wzajemnego 
zaufania. 

Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących uczniów ich rodzicom na 
zebraniach, korespondencyjnie, telefonicznie. 
Częsty kontakt z wychowawcą - zainteresowanie rodziców sprawami, problemami 
klasy. 

Wychowawca  Cały rok 

Przekonywanie rodziców o potrzebie uczciwego i rzetelnego informowania 
wychowawców o problemach wychowawczych, stanie zdrowia dziecka i przyczynach 
jego nieobecności na zajęciach. 

Wychowawca Cały rok 

Podkreślanie konieczności wzmocnienia więzi między rodzicami  
i dzieckiem. Pogadanki, warsztaty o tematyce przemocy i agresji  
w mediach, grach komputerowych, prasie młodzieżowej na spotkaniach z rodzicami. 

Wychowawca  Według ustaleń 

Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania w związku  
z zachowaniami agresywnymi i przestępczymi uczniów. Informowanie rodziców o 
odpowiedzialności za zachowania naganne ich dzieci na terenie szkoły i poza szkołą.-
wykład podczas wywiadówki. 

Wychowawca  Według ustaleń 

Pedagogizacja 

rodziców 

 

 Zapoznanie rodziców ze szkolną „Procedurą dotyczących ochrony pracowników i 
uczniów przed koronawirusem.” 

Wychowawca/ 

Dyrektor Wrzesień 2020 

 Pedagogizacja rodziców w sprawie zachowania reżimu sanitarnego, zapoznanie z 
wytycznymi GIS, MEN oraz Dyrektora Szkoły odnośnie COVID-19. 

 
Wrzesień 2020 

 Pedagogizacja rodziców odnośnie nowych technologii komunikacyjnych (różne 
możliwości komunikacji z nauczycielem w czasie zdalnego nauczania). 

Wychowawca  
I półrocze   

Uświadamianie rodzicom potrzeby uregulowania sytuacji prawnej dziecka – 
szczególnie ustanowienie opiekuna prawnego, zwłaszcza w przypadku migracji obojga 
rodziców lub wyjazdu za granicę samotnego rodzica. 

Wychowawca/ 
pedagog  

Według diagnozy 

Pedagogizacja rodziców w zakresie uzależnienia od telefonu komórkowego 
(obserwacja dziecka i zwrócenie uwagi na czas jaki poświęca obsłudze telefonu, 

Wychowawca Według ustaleń 



wspólne spędzanie czasu wolnego). 

Aktywizacja 
rodziców. 
 

Ścisła współpraca z Radą Rodziców w tworzeniu programów szkoły: profilaktycznego 
i wychowawczego. 

Dyrekcja  Cały rok  

Zachęcanie rodziców do brania udziału we wszystkich organizowanych spotkaniach i 
imprezach klasowych oraz szkolnych. 

Dyrekcja  
Wychowawca  

Cały rok 

Uczestniczenie rodziców w życiu klasy, wspólne rozwiązywanie zaistniałych 
problemów, praca na rzecz szkoły. 

Wychowawca  Cały rok 

Podtrzymanie 
dobrych 
kontaktów z 
rodzicami. 

Pomoc rodzicom w znalezieniu skutecznych form oddziaływań umożliwiających 
pomoc uczniom w nauce i właściwym zachowaniom. 

Wychowawca 
Pedagog  

Według potrzeb  

Organizacja uroczystej gali dla rodziców prezentująca uzdolnienia  
i talenty młodzieży Zespołu Szkół. 

Dyrekcja  Według ustaleń 

Zapoznanie z ofertą szkoleń i pomocą udzielaną przez PPP  
w Lubaczowie. 

Wychowawca 
Pedagog  

Według potrzeb  

 
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 

 

Działania Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

Doskonalenie umiejętności 
wychowawczych i w zakresie 
profilaktyki. 

Podejmowanie przez nauczycieli form doskonalenia. Dyrekcja 
Według zgłoszeń i 
deklaracji 

Organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej. Dyrekcja Wg ustaleń 

Samodoskonalenie i samokształcenie nauczycieli wg własnych potrzeb – 
opracowanie literatury przedmiotu. 

Nauczyciele Cały rok 

Wewnątrzszkolne wzajemne dzielenie się swoimi wiadomościami  
i umiejętnościami. 

Pracownicy ZS Cały rok 

 
 Zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie procedur dotyczących 

ochrony pracowników i uczniów przed koronawirusem. 
Pracownicy ZS 

Wrzesień 2020 
r./cały rok szkolny 

 



Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym: 

Zespół Szkół współpracuje z instytucjami, które wzbogacają pracę wychowawczą szkoły 

oraz są pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych. Należą do nich: 

 Caritas 

 Miejski Dom Kultury w Lubaczowie  

 Miejski Ośrodkiem Sportu w Lubaczowie 

 Parafie Rzymskokatolickie 

 Biblioteka Miejska, Biblioteka Powiatowa 

 Muzeum Kresów w Lubaczowie 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie 

 Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie 

 Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie 

 Dom Dziecka w Nowej Grobli 

 Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 

 Katolickie Radio Zamość 

 Jednostka Strzelecka „Strzelec” 

 


