
 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

IX Liceum Ogólnokształcące 

im. C. K. Norwida w Częstochowie 

Dziecko kończące szkołę powinno posiadać umiejętności i wiedzę, które będzie przekazywało dalej. 

Absolwent Norwida jest gotowy do życia. 

Żeby moje dziecko było dobrym człowiekiem. 

Rodzice naszych Uczniów 

Rozwijanie samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym. 

Wychowanie to pomaganie w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości. 

Szkoła powinna również uczyć młodzież tego, jak radzić sobie w życiu. 

Nauczyciele 

Częstochowa, wrzesień 2022 r. 
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PODSTAWY PRAWNE 

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

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz 2572 z późn. zm.); 

- Karta Nauczyciela; 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1534); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 z późn. zm.); 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz 526, z późn. zm., art.33); 

- Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, ORE 2013; 

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591); 

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

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.);  

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

- 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. 2015 poz. 

1249); 

- Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

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

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego  rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w 

fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 33, poz. 178, z późn. zm.); 



 

 

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i 

zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich (M.P. 1998 nr 14 poz. 207); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1652); 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 

180, poz. 1493, z późn. zm.); 

- Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, Zbigniew Gaś, 

Wiesław Poleszak, ORE, Warszawa 2017; - dokumenty wewnątrzszkolne. 

 W trakcie przygotowania Programu uwzględniono następujące źródła: wymienione 

dokumenty; wnioski z badania potrzeb i opinii przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców  

i nauczycieli; wnioski z dotychczasowej, bieżącej pracy szkoły; wypowiedzi pracowników szkoły; 

wypowiedzi przedstawicieli instytucji wspierających szkołę oraz tendencje społeczne bieżące  

i przewidywane, a tworzące kontekst społeczno-kulturowy, w jakim żyją wszyscy uczestnicy życia 

szkolnego. 

WSTĘP 

Zgodnie z Prawem Oświatowym przyjmujemy definicję: „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.” 

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi 

warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i 

obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i 

wolności.” 

Szkoła realizuje niniejszy Program obejmujący: „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 danej społeczności szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców” – tak stanowi Prawo Oświatowe. 

Za Z. Gasiem przyjmujemy, że „profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca 

niedostatki wychowania, obejmująca równolegle trzy obszary działania: wspomaganie 

wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu (budowanie odporności i konstruktywnej zaradności); ograniczanie i likwidowanie 

czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia; 

inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i 

umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.” 

Działania profilaktyczne prowadzimy przede wszystkim na poziomie pierwszym – 

obejmując nimi wszystkich uczniów; działania na poziomie drugim kierujemy wobec uczniów, u 

których pojawiają się pierwsze objawy nieprawidłowych zachowań; w uzasadnionych sytuacjach 



 

 

prowadzimy też działania na trzecim poziomie – obejmujemy nimi uczniów szczególnie 

potrzebujących wsparcia. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły powstaje w odpowiedzi 

na stale zmieniające się wymagania rzeczywistości, w jakiej są osadzeni wszyscy uczestnicy życia 

szkolnego. Dlatego ma charakter otwarty, będzie poddawany analizie i – w razie potrzeby – 

modyfikowany. Program jest skierowany do wszystkich członków szkolnej społeczności: uczniów, 

rodziców, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrekcji, pracowników administracji i 

obsługi, szkolnej pielęgniarki, specjalistów wspierających szkołę w wypełnianiu funkcji 

edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Na treści zawarte w programie mogą mieć wpływ wszyscy wymienieni powyżej, jednakże 

zawarte w nim działania są skierowane głównie w stronę ucznia. Choć jednocześnie pamiętamy o 

rodzicach i ich prawach; o nauczycielach – przekazujących nie tylko treści związane z nauczanymi 

przedmiotami, ale też – wraz z pozostałymi pracownikami szkoły – poprzez swój własny przykład 

uczącymi tego, jak żyć. Także osoby spoza szkoły – specjaliści, fachowcy i inne osoby zapraszane 

do uczestniczenia w szkolnym życiu – wnoszą cenne, unikalne cechy, umiejętności i wzory. 

Program obejmuje treści wychowawcze i profilaktyczne, dostosowane do potrzeb i 

możliwości naszych uczniów i środowiska lokalnego, w którym funkcjonujemy. 

Celem Programu jest wspieranie zdrowego, odpowiedzialnego stylu życia, kształtowanie 

umiejętności życiowych potrzebnych do satysfakcjonującego realizowania swojego potencjału, 

kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wspieranie, budowanie relacji społecznych i 

więzi międzyludzkich, jako podstawy do udanego życia wśród ludzi i radzenia sobie z 

pojawiającymi się przeciwnościami. W razie konieczności stosujemy środki zaradcze, aby 

minimalizować skutki niewłaściwych zachowań i ryzyko powtórnego ich wystąpienia. 

Budujemy na podstawie zrozumienia tego, co dzieje się z dorastającym człowiekiem oraz 

na podstawie porozumienia z jego rodzicami – pierwszymi nauczycielami. 

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy wcześniej podejmowaną pracę. Poszerzamy 

Program o aktualną diagnozę potrzeb, oczekiwań, czynników ryzyka i chroniących. Elementem, 

który nadal ma dla nas znaczenie jest radzenie sobie ze skutkami pandemii i przymusowej izolacji. 

W bieżącej diagnozie uczniowie i rodzice wskazują najczęściej zagrożenia związane z 

wszelkiego rodzaju uzależnieniami, presją ze strony otoczenia, hejtem rówieśniczym oraz 

problemami ze zdrowiem psychicznym. Wśród czynników ryzyka najczęściej wymieniana jest 

presja grupy i własna nieumiejętność radzenia sobie. Do czynników chroniących zalicza się 

wspierające otoczenie i dobre relacje. Szczególnej troski będzie wymagał obszar relacji 

interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem i promowanie zdrowego stylu życia i zachowań 

służących utrzymywaniu zdrowia. Skupimy się na utrzymywaniu komunikacji na linii szkoła – 

uczniowie – rodzice, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych i skutecznych kanałów 

komunikacji. Będziemy kontynuować współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Częstochowie w celu zapewnienia uczniom jeszcze pełniejszego wsparcia w tym trudnym czasie. 

Będziemy kontynuowali dotychczasowy kierunek pracy wychowawczej, z uwzględnieniem 

obecnych uwarunkowań związanych z pandemią. Nowym elementem jest objęcie wsparciem 

uczniów cudzoziemców. 

W codziennej pracy uwzględniamy również podstawowe kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa: 

- wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji; 



 

 

- wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu 

wychowawczo-profilaktycznego; 

- wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie; 

- 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; 

- 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; 

- poszerzanie oferty z zakresu doradztwa zawodowego; 

- wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

SYLWETKA ABSOLWENTA NORWIDA 

Zarówno rodzice – będący pierwszymi, najważniejszymi wychowawcami dla swoich dzieci, 

jaki i nauczyciele – pełniący rolę wpierającą w procesie wychowania – mają wspólną wizję 

absolwenta naszej szkoły. 

Chcemy, aby to był człowiek: 

- dobry, o szlachetnym sercu; 

- mający wiarę w siebie, pewny siebie i ufający sobie; 

- wrażliwy na piękno otaczającego świata; 

- myślący samodzielnie, krytycznie i odważnie, refleksyjny; 

- twórczy, pomysłowy, zaciekawiony, aktywny; 

- dbający o zdrowie, szanujący życie; 

- działający w sposób etyczny, respektujący zasady; 

- odpowiedzialny; 

- przyjaźnie nastawiony do siebie, ludzi i świata; 

- umie i chce żyć wśród ludzi, komunikatywny, współpracuje z innymi; 

- dający wsparcie, wrażliwy, troskliwy także dla innych, także dla zwierząt; 

- motywujący siebie, ale też pociągający dobrym przykładem innych; 

- świadomy uczestnik kultury, ale i człowiek kulturalny; 

- pielęgnuje w sobie zapał i gotowość do nauki i rozwoju; 

- znakomicie wykształcony; 

- obywatel świata, znający i szanujący swoje korzenie; 

- zdolny i chętny do stosowania na co dzień wiedzy wyniesionej ze szkoły; 



 

 

- pracujący z sukcesem i zadowoleniem, przedsiębiorczy; 

- samodzielny i zaradny, aktywny, działający, zaangażowany, twórca; 

- wie, czego chce w życiu i dąży do tego; 

- działa dla innych i z innymi; 

- odważnie podejmuje wyzwania osobiste jaki i współczesnego świata; 

- szczęśliwy. 

WARTOŚCI 

Respektujemy fakt, iż każdy uczeń jest niepowtarzalną indywidualnością, ale jednocześnie 

zauważamy jego uczestnictwo w życiu społecznym (w grupie rówieśników, w szkole, w 

przyszłości w pracy, w środowisku lokalnym itp.). Wobec tego, młody człowiek nieuchronnie staje 

przed koniecznością określania własnego stanowiska i podejmowania wynikających z tego działań. 

W środowisku szkolnym jest aktywny przez znaczną część swojego czasu. Dlatego szkoła może 

wspierać rodzinę w wychowaniu do wartości i poprzez wartości. 

Oto podstawowe wartości, najważniejsze dla osób w naszym szkolnym środowisku. Jest to 

zbiór wartości deklarowanych – należy założyć, iż część z nich jest obecna w życiu naszych 

uczniów, zaś niektóre mogą być pożądane, oczekiwane. Sytuacje szkolne nieustannie tworzą 

znakomite okazje do ich wprowadzania w życie i utrwalania: 

- tolerancja, 

- szacunek, 

- odpowiedzialność, 

- uczciwość, 

- przyjaźń, 

- rodzina, 

- empatia, 

- zdrowie, 

- miłość, 

- szczerość, 

- wolność, 

- szczęście, 

- wiedza, 

- samoakceptacja. 

ŚRODOWISKO SZKOLNE 

Aby wspierać każdego z naszych uczniów w realizowaniu jego osobistego potencjału, 

będziemy starali się tworzyć w szkole dogodne warunki do rozwoju, poprzez: 

- dbałość o wszechstronny rozwój przez zapewnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej i wysoki 

poziom nauczania; 

- uczenie, ulepszanie i wzmacnianie zachowań właściwych; wspieramy rodzinę w funkcji 

wychowawczej; 



 

 

- tworzenie przyjaznej, stymulującej atmosfery, sprzyjającej odkrywaniu, doświadczaniu, 

przy życzliwym wsparciu i w bezpiecznym klimacie (w tym dyżury nauczycieli, monitoring 

wizyjny), średnia ocena poziomu bezpieczeństwa wystawiona przez uczniów i rodziców – 

bardzo dobra; 

- tworzenie możliwości kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, poprzez 

kultywowanie tradycji i symboli, odwiedzanie miejsc ważnych dla historii naszego kraju, 

popularyzowanie wiedzy historycznej; 

- osobisty przykład – nauczyciel jest świadomy swojego wpływu, wie, że uczy nie tylko 

przedmiotu, ale i życia; nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez 

udział w zaproponowanych i dobrowolnie podejmowanych formach doskonalenia; 

- bogatą ofertę zajęć dodatkowych – szkoła daje szerokie pole do prezentowania osobistych 

talentów, z pożytkiem dla wszystkich. 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Sprawna komunikacja, w formie dogodnej dla każdej ze stron jest podstawowym 

warunkiem wzajemnego porozumienia co do kierunku działań wychowawczych i profilaktycznych. 

Dotyczy to zarówno działań podejmowanych wobec poszczególnych uczniów, ale też wobec 

grupy. Stąd ważna jest spójność działań w najważniejszych dla ucznia środowiskach: domowym i 

szkolnym, rówieśniczym. 

Aby zapewnić komunikację i wsparcie proponujemy: 

- cykliczne zebrania wychowawców z rodzicami; 

- cykliczne, indywidualne konsultacje nauczycieli z 

rodzicami; 

- udział rodziców w życiu szkoły poprzez Radę Rodziców; 

- wymianę informacji poprzez dziennik elektroniczny Librus; 

- w razie potrzeby kontakt telefoniczny lub osobisty rodzica z wychowawcą, pedagogiem 

szkolnym lub innymi nauczycielami; 

- pedagogizację rodziców przed zebraniami; 

- punkt konsultacyjny dla rodziców, prowadzony przez pracownika Publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie przed zebraniami; 

- warsztaty dla chętnych rodziców prowadzone przez pracownika Publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej po zebraniach; 

- udział rodziców w ważnych szkolnych wydarzeniach. 

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE 

Zgodnie z wcześniej wypracowanymi działaniami skupiamy się na uniwersalnych 

obszarach w zakresie wychowania i profilaktyki. Są one zgodne z sylwetką absolwenta, 

wskazanymi wartościami i szerzej – z celami wychowania. 

Wychowawcy i nauczyciele realizują konkretne tematy w czasie całego roku szkolnego. W 

miarę potrzeb i możliwości mogą korzystać ze wsparcia: dyrekcji szkoły, pedagoga i psychologa 

szkolnego, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Fundacji im. A. Olaka, Publicznej Poradni  



 

 

Pedagogiczno-Psychologicznej, Centrum Informacji Zawodowej, uczelni wyższych i innych osób 

oraz instytucji. 

Tematy do realizacji: 

- bieżący udział w życiu małej społeczności klasowej i większej – szkolnej, właściwe 

odnajdywanie się w codziennych sytuacjach; 

- konstruowanie własnego zestawu wartości, norm, zasad, pojmowanie świata w całej jego 

złożoności; 

- wybór właściwej drogi życiowej i umiejętność podążania nią; 

- promowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, sen, aktywność sportowa); 

- dbałość o zdrowie psychiczne; 

- profilaktyka uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol, papierosy, telefon, Internet); 

- umiejętność nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, 

kultura osobista, wzajemna troska i odpowiedzialność; 

- komunikowanie się z innymi, asertywność, rozwiązywanie problemów; 

- rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli; bezpieczne i odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów dostępnych w sieci; 

- wiara w siebie, życzliwa akceptacja siebie takim jakim się jest, przy jednoczesnym dążeniu 

do rozwijania własnych talentów i możliwości; 

- rozwój umiejętności potrzebnych do sprawnej nauki: samoświadomość, dyscyplina, 

motywacja, uwaga, stres, emocje, wytrwałość; 

- wybór ścieżki kształcenia i drogi zawodowej, wejście na rynek pracy; 

- odpowiednia organizacja czasu wolnego; 

- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności; 

- problemy i zagrożenia współczesnego świata; 

- kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i 

przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

W wyniku analizy szkolnej rzeczywistości (na podstawie kilku ostatnich lat) można 

wskazać parę konkretnych obszarów, niemalże stale domagających się szczególnej uwagi: problem 

spóźnień na pierwsze lekcje, w niektórych przypadkach niezadowalająca frekwencja, incydenty 

związane z paleniem papierosów na terenie szkoły, telefony używane podczas lekcji, brak szacunku 

wobec innych (zdarzające się kłopoty z kulturą osobistą – w tym z kulturą wypowiedzi) lub wobec 

siebie samego (sposób prezentowania siebie, ubiór). Powyższe zachowania niejednokrotnie 

ujawniają brak oparcia w sobie, niepewność co do własnej sytuacji, trudności z wartościowaniem i 

wyborem. Szkoła bywa areną do prezentowania różnych zachowań, więc jest też miejscem do ich 

rozpoznawania, ulepszania i utrwalania. 

NEGATYWNE SKUTKI IZOLACJI (pandemia) 

Ostatnie miesiące przyniosły wszystkim konieczność mierzenia się z zupełnie nowym 

dla nas zjawiskiem pandemii, izolacji i wszelkich konsekwencji z tego wynikających. 

Problemy najczęściej wskazywane przez uczniów i rodziców: 

- poczucie osamotnienia; 

- obawa o przyszłość; 

- znaczne ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi; 



 

 

- wycofywanie się z relacji; 

- pogorszenie fizycznego stanu zdrowia; 

- nieumiejętność konstruktywnej organizacji czasu; 

- uzależnienie od technologii cyfrowej; 

- uzależnienia; 

- depresja; 

- stres; 

- obniżenie motywacji; 

- lęk przed powrotem do szkoły; 

- niestabilny proces edukacyjny; 

- gorsze samopoczucie. 

Działania jakie będziemy podejmować w celu minimalizowania powyższych negatywnych 

skutków: 

- spotkania ze specjalistami; 

- pomoc indywidualna; 

- integracja wewnątrz i międzyklasowa; 

- sport; 

- turystyka; 

- kształtowanie empatii; 

- rozmowy. 

ZDROWIE 

„Zdrowie – możliwość wykorzystywania życia w pełni” - uczniowie klasy trzeciej  

 Nasi uczniowie i rodzice rozumieją zdrowie podobnie – jako nie tylko brak choroby, ale też 

jako dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i duchowe. Aby je pielęgnować potrzebna jest 

świadomość jego znaczenia, sprzyjające środowisko i właściwe działania – zarówno ze strony 

szkoły (prelekcje, spotkania ze specjalistami, gośćmi posiadającymi ciekawe doświadczenie 

życiowe, dostępność pielęgniarki szkolnej, zajęcia sportowe, promowanie postawy prozdrowotnej), 

ale i każdego człowieka (sen, odżywianie, właściwa higiena, właściwe nastawienie, sport). 

Działania: 

- praca w szkole pedagoga szkolnego; 

- praca w szkole psychologa szkolnego; 

- zbieranie i aktualizowanie informacji o sprawach uczniów; 

- przygotowanie przez wychowawców planów pracy; 

- zebrania z rodzicami; 

- prelekcje dla rodziców; 

- akademie, uroczystości i wydarzenia szkolne; 

- wydarzenia kulturalne; 

- realizacja Programu Poprawy Frekwencji; 

- realizacja Regulaminu Klas Sportowych; 



 

 

- zajęcia integracyjne; 

- wycieczki; 

- nauka technik uczenia się; 

- zajęcia z terapeutą uzależnień; 

- spotkanie z policjantem – odpowiedzialność prawna; 

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodu; 

- grupowe zajęcia z doradcą zawodu; 

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów; 

- działalność profilaktyczna i edukacyjna pielęgniarki szkolnej; 

- spotkania z ciekawym gośćmi; 

- realizacja Programu ARS; 

- realizacja Programu Profilaktycznego Epsilon; 

- zapewnianie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły (dyżury nauczycieli, 

monitoring wizyjny); 

- współpraca z terapeutą z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

- współpraca z Sanepidem; 

- współpraca z miejskimi instytucjami kultury; 

- współpraca z  instytucjami wspierającymi szkołę; 

- współpraca z KS Norwid; 

- współpraca z Bursą Miejską; 

- współpraca z uczelniami; 

- zajęcia rozwijające zainteresowania; 

- zajęcia wyrównawcze; 

- praca z uczniem zdolnym; 

- zajęcia sportowe; 

- wolontariat; 

- inne, zgodne z bieżącymi potrzebami i możliwościami. 

Z informacji udzielonych przez rodziców wynika, że generalnie są oni zapoznani z ofertą zajęć 

dodatkowych, podejmowanych działań oraz tradycją szkoły i popierają kontynuowanie 

dotychczasowego kierunku pracy. 

ZESTAW WSPÓLNYCH TEMATÓW DLA WSZYSTKICH KLAS  

Przygotowanie zestawu tematów wspólnych dla wszystkich klas ma na celu: 

- uszanowanie autonomii nauczyciela wychowawcy w podejmowanych przez niego 

działaniach; 

- zapewnienie realizacji na godzinach wychowawczych zestawu podstawowych tematów 

ważnych z punktu widzenia realizacji celów wychowania i profilaktyki; 

- wzbogacenie warsztatu pracy wychowawcy poprzez dostarczenie materiałów pomocniczych 

do odpowiedniej realizacji poszczególnych tematów. 



 

 

Tematy zostały przygotowane na podstawie indywidualnych propozycji wychowawców, 

bieżącej diagnozy potrzeb i opinii uczniów, rodziców i nauczycieli. Nauczyciel Wychowawca w 

prowadzonej przez siebie pracy wykorzystuje poniżesz propozycje: 

kiedy tematy I II III IV 
09/22 Dokumenty szkolne. 

Procedury. Zasady w 
szkole. Zasady 
oceniania. Tradycje 
szkolne. Zasady 
kulturalnego 
zachowania. 

Zapoznanie. Przypomnienie. 

09/22 Relacje międzyludzkie. Integracja 
klasowa, 
poznawanie 
siebie. 

Jak dobrze,  
że znowu jesteśmy razem... 

09/22 Wybór Samorządu 
klasowego. 

Wszyscy. 

09/22 Procedury maturalne.    Zapoznanie. 
09/22 Badanie potrzeb i 

opinii uczniów. 
Wszyscy. 

09/22 Miejsca w których 
żyjemy. 

Urządzamy 
naszą klasę. 
Troska o 
wspólne 
dobra 
materialne. 

Mój pokój. 
Znaczenie 
aranżacji 
przestrzeni 
dla 
efektywności 
nauki i 
odpoczynku. 

  

09/22 Frekwencja.   Obecność w 
szkole. 
Siedzę w 
klasie – a 
czy 
uczestniczę 
w lekcji? 

  

10/22 Samorządność. Debata 
do SU. 

Wszyscy. 

10/22 Uczymy się jak się 
uczyć.  

Zapoznanie. Przypomnienie. 

10/22 Człowiek w dołku. 
Gdzie szukać pomocy. 
Przyjmowanie i 
dawanie pomocy. 
Adresy, kontakty. 
Działania doraźne. 

Zapoznanie. Przypomnienie. 

10/22 Oceny szkolne.  Ocena mojej 
wartości czy 
mojej wiedzy? 

Presja – jak 
sobie z nią 
radzić? 

  

10/22 Podejmowanie decyzji.  Jak 
podejmow
ać dobre 

Konformizm

, uległość, 
wierność 

Tolerancja – 
akceptacja. 
Mamy prawo 



 

 

decyzje? własnym 
zasadom. 

do różnic.  

11/22 Wartości. Wartości. To 
jest dla mnie 
ważne.  

    

11/22 Bycie skutecznym i 
aktywnym. 

 Skuteczność i 
efektywność 
w działaniu. 

Zgubne 
nawyki i 
korzystne 
przyzwy-
czajenia. 

Postawy 
prospołeczne. 
Wolontariat. 
To mogę 
robić dla 
innych… 

11/22 Kim jestem? Rozumienie 
samego 
siebie.  
Samoocena. 
Mocne i 
słabsze 
strony.  

Określanie 
własnego 
potencjału 
i poczucie 
wartości. 
Pewność 
siebie. 

Bierność 
czy 
zaangażo
wanie? 

Adekwatny 
obraz siebie. 
Autoprezent
acja. Jak Cię 
widzą… 

11/22 Tożsamość. Zwyczaje, 
tradycje, 
obrzędy. Ich 
znaczenie dla 
życia 
człowieka. 
Szkolne, 
rodzinne, 
narodowe.  

Nasi 
przodkowi
e żyją tak 
długo, jak 
długo o 
nich 
pamiętamy. 

Lokalny 
patriota 
czy 
mieszkan
iec 
świata? 
Do 
którego 
mi bliżej? 
Różnoro-
dność 
kultur.  

 
Co jest 
ciekawego w 
naszej 
okolicy? 

12/22 Marzenia, cele, plany. 
Możliwości, 
przeszkody, zasoby. 
Planowanie czy  
spontaniczność? 

Poznajemy 
zasady 
wyznaczania 
celów i 
planowania. 
Na początek – 
mój plan 
mojego dnia. 
Półrocza. Do 
końca roku. 

Moje 
marzenia. 

Moje 
plany i 
cele do 
ukończen
ia IV 
klasy. 

Moje cele 
życiowe: 
osobiste, 
edukacyjne, 
zawodowe. 

12/22 Wigilia klasowa. Wszyscy. 
01/23 Ustalamy ocenę 

zachowania. 
Autorefleksja, wnioski i plany. 

01/23 Mój strój – moja klasa. Ubiór dostosowany do pogody i sytuacji. Wszyscy. 
02/23 Komunikacja.  Zasady 

skutecznej 
komunikacji. 
Prezentowani
e własnego 
zdania.  

Konstruktywne 
rozwiązywanie 
konfliktów.  

Manipulacja 
i krytyczne 
myślenie. 

Empatia i 
asertywność.  

02/23 Relacje.  Rola relacji  Jak Jak Pierwsza 



 

 

rodzinnychw 
życiu 
człowieka.  

budować 
relację z 
drugim 
człowiekie
m. Co ja 
mogę 
wnieść do 
relacji? 

zbudować 
fajny 
zespół? 

miłość. Mój 
chłopak, 
moja 
dziewczyna. 

02/23 Styl życia. Profilaktyka 
chorób i 
utrzymywanie 
zdrowia.  

Aktywność 
fizyczna i 
sport. 

Zdrowy styl 
życia. Czyli 
jaki? W takim 
zakresie 
odpowiadam 
za swoje 
życie? 

Choroby i 
zagrożenia 
cywilizacyjn
e.  

02/23 Zdrowie psychiczne 
czyli co? 

Emocje. Depresja. Zaburzen
ia 
odżywian
ia.  

Agresja 
autoagresja. 

03/23 Uzależnienia. Współczesne 
uzależnienia.  

Używki. Zachowania 
kompulsywn
e. 

Zagrożenia 
cywilizacyjn
e. 

03/23 Dylematy. Zachowania 
ryzykowne. 
Jak rozpoznać. 
Jak się 
zachować. Jak 
pomóc? 

Być czy 
mieć? 

Fair play. 
Czy jest 
ważne 
tylko w 
sporcie? 

Współpraca 
czy 
rywalizacja? 

03/23 Przemoc. Rodzaje, 
rozpoznawan
ie, 
reagowanie. 

Hejt. Agresja, 
autoagres
ja. 

 

03/23 W sieci. Bezpieczeństwo 
w Internecie. 
Zasady 
higienicznego 
korzystania. 

Środki 
masowego 
przekazu. 
Świadome 
korzystani
e. 

Prawdy i 
manipulacj
e. 

Uczestnicze
nie w 
kulturze – 
„w realu” i w 
sieci. 

04/23 Stres. Przyczyny. 
Objawy. 
Nasze 
sposoby 
radzenia 
sobie. Ocena 
skuteczności.  

Stres 
codzienny. 
Radzenie 
sobie z 
drobnymi 
uciążliwości
mi.  

Sytuacje 
traumatyczn
e w życiu. 
Sposoby 
postępowani
a. Kryzys 
jako szansa.  

Planowanie 
długotermin
o-wego i 
efektywnego  
działania.  

04/23  Odpowiedzialność. Odpowiedzialno
ść prawna i 
karna. 

Ściąganie.  Na progu 
dorosłośc
i. 
Dylematy 
i 
wyzwani
a. 

 



 

 

04/23 Ustalamy ocenę 
zachowania. 
Podsumowanie 
pobytu w szkole.  

    Wnioski i 
plany. 

04/23 Zasady zachowania na 
maturze. 

   Przypomnienie
. 

05/23 Kreatywność w życiu 
człowieka.  

Jak być 
kreatywnym? 

Nudno? 
Nawet we 
własnym 
towarzystwie
? 

Życie 
twórcze 
czy 
odtwórcz
e? 

 

05/23 Czas wolny.  Pasje,  hobby, 
zainteresowania. 

Doceniamy 
relaks i 
odpoczynek. 

  

06/23 Prawa dziecka. Prawa i 
obowiązki ucznia. 
Prawa człowieka. 

Przypomnienie.  

06/23 Podsumowanie roku 
szkolnego. Ustalamy 
ocenę zachowania. 

Autorefleksja, wnioski i plany.  

06/23 Zasady bezpiecznego 
wypoczynku. 

Wszyscy.  

 

 

  

EWALUACJA  

   Aby   właściwie   i   skutecznie   realizować   Program,   konieczne   jest  

kontrolowanie realizacji Programu. Będzie się to odbywać poprzez comiesięczne  monitorowanie 

ważnych elementów pracy szkoły – poziomu frekwencji uczniów w szkole i średniej ocen – 

dających obraz obecności i zaangażowania uczniów. Ponadto, pod koniec roku szkolnego zostanie 

przeprowadzone badanie ankietowe wśród uczniów i nauczycieli. Efektem będą wnioski do pracy 

na kolejny rok szkolny.  

 Cel ewaluacji: bieżące monitorowanie przebiegu realizacji Programu; wprowadzanie korekt w 

razie potrzeby; zwiększanie efektywności; optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów; 

formułowanie wniosków do dalszej pracy.  

 Narzędzia ewaluacji: sprawozdania, ankiety, rozmowy, wywiady, obserwacje, analiza statystyk i 

bieżących wydarzeń.  

   Kluczowe pytania:  

+ Czy poziom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest odpowiedni do aktualnych 

potrzeb uczniów? + Czy promocja zdrowia odpowiada bieżącym potrzebom? + Czy uczniowie 

nabierają umiejętności podejmowania świadomych decyzji? 

  

UWAGI KOŃCOWE  

   Program ma charakter otwarty. Przyjmuje się go do realizacji, z uwzględnieniem potrzeby 

doskonalenia treści oraz sposobów działania, na bieżąco, stosownie do możliwości i potrzeb.  

  

Program został przyjęty do realizacji w dniu 27 września 2022 r.  


