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Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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). 

• 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. z 2018r. 

poz.214). 

 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. z 2017 r.  poz.1591). 

 Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.( Dz.U. z 2017 r. poz.1578 ). 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 

• Statut  Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu 

 

Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd 

uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą 

działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą 
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szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku     

szkolnym, z uwzględnieniem: 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawcz0- profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018 

 Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 

•  wniosków i analiz  z pracy Zespołów Przedmiotowych i  Zespołu Wychowawczego 

•  spostrzeżeń, uwag i wniosków  ważnych dla szkoły ( dyrekcji, nauczycieli, innych pracowników szkoły,  uczniów, rodziców). 

 

Misja szkoły : 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości, w tym  poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.  Misją  szkoły jest najpełniejszy rozwój młodego człowieka obejmujący sfery: intelektualną, moralną, 

duchową, społeczną i fizyczną, umożliwiające realizację celów życiowych. Szkoła zapewnia pomoc  psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją 

szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie 

pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 
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Sylwetka absolwenta: 

Dążeniem szkoły  jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji 

w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

1.Absolwent Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja, to młody człowiek wchodzący na rynek pracy w kraju i za granicą, lub  kontynuujący  

naukę w szkołach  średnich lub wyższych, 

2.Jest świadomy swoich korzeni: 

a. ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej i regionalnej  

b. ma poczucie odpowiedzialności za losy Ojczyzny 

c. czuje się Polakiem i Europejczykiem, obywatelem świata 

3. Jest człowiekiem otwartym na świat, nie boi się wyzwań: 

a. jest przedsiębiorczy, kreatywny i przygotowany do dorosłego życia 

b. posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych 

c. korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne 

d.  jest konsekwentny w działaniu i odpowiedzialny, zna i rozumie zasady współżycia społecznego 

e. podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych 

4. Jest tolerancyjny i otwarty na innych: 

a. kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności 
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b. zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia 

c. szanuje siebie i  innych 

d. jest tolerancyjny na poglądy i przekonania innych ludzi 

e. szanuje potrzeby innych , jest otwarty na niesienie pomocy 

5. Prowadzi   aktywny styl życia 

 

Cele Programu Wychowawczo- Profilaktycznego: 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym i  ryzykownym. 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i 

wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, 

chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia. 
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Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych 

i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega 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, kształtowania osobowości i wszechstronnego rozwoju 

ucznia. 
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Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania 

szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także 

nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 
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Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 

metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje : 

1) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie 

zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 
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3) wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) 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, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania 

przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie 

oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych. 
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Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019: 

Szczegółowe cele do pracy w  roku szkolnym  2018/2019 wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym ewaluacji dotychczasowych 

Programów Wychowawczego , Profilaktyki, priorytetów MEN na bieżący rok szkolny, założeń planu Nadzoru Pedagogicznego.  

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej są ukierunkowane na: 

 Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów- 100 rocznica odzyskania niepodległości 

 Poprawę  frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

 Wspomaganie rozwoju uczniów, motywowanie do systematycznej nauki i osiągania wysokich wyników w nauce, 

 Integrację zespołów klasowych, 

 Przeciwdziałanie przemocy, agresji, troskę o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, 

 Bezpieczne  i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,  

 Kształtowanie nawyku przestrzegania norm kultury języka, 

 Przestrzeganie  norm, zasad  zachowania obowiązujących i w szkole( nie korzystanie z telefonów komórkowych na zajęciach 

edukacyjnych), 

 Zapobieganie paleniu tytoniu przez uczniów, 

 Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie ich działalności wolontarystycznej, 

 Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,  

 Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień, rozwijania pasji i zainteresowań  uczniów, 

 Profilaktyka używania przez uczniów substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz substancji psychoaktywnych. 

 



 

11 
 

Cele Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 
 

Termin realizacji  

 
Diagnoza: 
 
Szkoła zna indywidualne 
potrzeby rozwojowe, 
możliwości i ograniczenia 
uczniów .  Czynniki ryzyka 
i czynniki chroniące w  
środowisku rodzinnym, 
rówieśniczym, szkolnym. 

-rozpoznanie w środowisku szkolnym i 
rówieśniczym czynników chroniących oraz 
czynników ryzyka.  
-rozpoznanie w  środowisku rodzinnym czynników 
ryzyka i czynników chroniących. 
-rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i 
możliwości oraz ograniczeń uczniów.  
-diagnoza zapotrzebowania uczniów na 
oddziaływania profilaktyczne. 
 

 ankieta 

 wywiad 

 analiza dokumentów 
szkolnych 

 rozmowa  

 obserwacja  

 analiza prac uczniów 

 testy 
 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 pedagog 

 dyrektor 
 

 
 

I półrocze IX, X 
oraz wg potrzeb 

Ucznia cechuje postawa 
obywatelska, społeczna i 
patriotyczna,  poczucie 
przynależności do 
społeczności lokalnej, 
narodu i państwa, 
społeczności europejskiej 
i świata. 
100 rocznica odzyskania 
niepodległości 

Sfera moralna: 
 

 wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 
przywiązania do historii i tradycji narodowych 

 przygotowanie i zachęcanie do podejmowania 
działań na rzecz środowiska szkolnego i 
lokalnego, w  tym do angażowania się w   
wolontariat  

 rozwijanie tolerancji i  szacunku do drugiego 
człowieka 

 poznanie sylwetki Patrona Szkoły.    

 organizacja i aktywny udział w 
uroczystościach o charakterze rocznicowym i 
patriotycznym 

 poznawanie swojego kraju, jego kultury i 
miejsca w  świecie; poznawanie innych 
państw, kultur współistniejących  w Europie i 
na świecie. 

 uroczystości szkolne  i 
kościelne 

 uroczystości lokalne 

 prelekcje 

 wycieczki 

 opieka nad miejscami 
pamięci narodowej 

 konkursy, konkurs na 
album, fotografię 

 projekty 
 

 realizacja projektów 
ekologicznych.  

 udział w akcjach itp.: 
Sprzątanie Świata 

 działalność  kół  
zainteresowań 

 dyrektor 

 pedagog 

 nauczyciele 

 katecheta 

cały rok szkolny 
według 
harmonogramu 
pracy zespołów 
przedmiotowych 

Dla ucznia rodzina jest 
podstawową wartością. 

Sfera moralna: 
 

 poznawanie i kształtowanie norm i wartości w 
rodzinie 

 przygotowanie do pełnienia ról w  rodzinie 

 nauka otwartej komunikacji w  relacjach 
rodzinnych. 

 zapoznawanie z  aktami prawnymi 

 spotkania z rodzicami 

 udział rodziców w 
przedsięwzięciach 
szkolnych, lokalnych  
 

 wychowawcy  

 nauczyciele 

 nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

 katecheta 

 dyrektor 
 

 
cały rok szkolny 
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regulującymi życie rodziny 
 

Działania szkoły 
zapewniają uczniom 
bezpieczeństwo fizyczne i 
psychiczne 

Sfera intelektualna: 
 

 rozpoznawanie potrzeb uczniów 

 respektowanie praw ucznia 

 udzielanie pomocy indywidualnej/grupowej 

 działania o charakterze mediacyjnym 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie  z 
własną i cudzą agresją 

 umiejętność udzielania i szukania pomocy 

 umiejętność rozpoznawania zagrożeń 

 asertywna obrona własnych praw 

 przestrzeganie procedur dotyczących 
bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w 
sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

-     budowanie dobrego klimatu w szkole i 
prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji z 
nauczycielami i rodzicami 

 procedury szkolne 

 aktywne dyżury 
nauczycielskie 

 prowadzenie 
monitoringu wizyjnego 
szkoły 

 prelekcje (pracownicy 
KPP, PPP) 

 realizacja programów 
profilaktycznych  

 zajęcia edukacyjne ,  

 organizowanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego 
czasu 
ukierunkowanych na 
działania prozdrowotne 

 zajęcia integracyjne  

 wycieczki, imprezy 
szkolne 

  szkolna impreza 
integracyjna 
,,Hugonalia” 

 nauczyciele 

 wychowawcy 

 dyrektor  

 pedagog 
 

cały rok szkolny 

Uczniowie  świadomie i 
aktywnie uczestniczą w 
życiu społecznym i  życiu 
szkoły. 
 
 
 

sfera intelektualna: 
 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, 
rozbudzanie pasji 

 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji czytelniczych uczniów 

 wybory do samorządu 
uczniowskiego 

 imprezy i uroczystości 
szkolne, klasowe 

 imprezy na terenie 
miasta, gminy,powiatu 

 akcje charytatywne 

 dyrektor 

 pedagog 

 wychowawcy 

 nauczyciele  

 bibliotekarze 
 

cały rok szkolny  
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sfera społeczna: 
 

 rozwijanie samorządności uczniów poprzez 

motywowanie do realizacji działań na rzecz  

własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub 

placówki i społeczności lokalnej 

 uczenie zasad demokracji.    

 nauka zachowań przedsiębiorczych 

 kształtowanie umiejętności bycia członkiem 

zespołu klasowego, szkolnego 

 wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej 

uczniów. 

 zapoznanie uczniów  ze Statutem, WSO, 

Programem Wychowawczo –Profilaktycznym, 

procedurami szkolnymi 

  współpracuje ze środowiskiem lokalnym na 

rzecz wzajemnego rozwoju 

 prelekcje, pogadanki 

 szkolny konkurs 
językowy 

 ankieta badająca 
preferencje czytelnicze 

 akcje szkolne 

 zajęcia edukacyjne 

 koła zainteresowań 

 konkursy, olimpiady, 
zawody sportowe 

-    edukacja filmowa,     
teatralna 
- wyjazdy do muzeów 
- współpraca z instytucjami 
i stowarzyszeniami  
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Uczeń respektuje normy 
społeczne, wartości, 
szanuje  autorytety, 
kieruje się zasadami 
humanitaryzmu i 
tolerancji. 

Sfera moralna: 
 

 wzmacnianie relacji między wszystkimi 
członkami społeczności szkolnej, które   
oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

 przestrzeganie przez uczniów, pracowników 
szkoły oraz rodziców ustalonych zasad 
zachowania i wzajemnych relacji  

 uwrażliwianie na przejawy dyskryminacji i 
nietolerancji  

 kształtowanie postawy  wyrozumiałości i 
życzliwości, nacechowanej szacunkiem dla 
człowieka i zwierząt 

 poruszanie tematyki dotyczącej akceptacji 
ludzi innych poglądów, ras, narodów, wyznań 

 przeciwdziałanie przyjętym stereotypom i 
przejawom nietolerancji 

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

 kształtowanie poczucia sprawstwa i poczucia 
wartości 

 zapoznawanie  z ideami edukacji włączającej 

 rozwijanie działalności wolontariackiej 

 kształtowanie szacunku do środowiska 
przyrodniczego, rozwijanie zainteresowań 
ekologią 

 kształtowanie właściwych postaw w stosunku 
do osób niepełnosprawnych i starszych 

 imprezy, uroczystości 
szkolne 

 warsztaty 

 Zajęcia edukacyjne 

 warsztaty 

 prelekcje 

 zajęcia przedmiotowe 

 gazetka 

 akcje charytatywne 

 imprezy, kampanie 
społeczne  

 zbiórki, kiermasze 

 pomoc koleżeńska w  
lekcjach 

 koła zainteresowań 

 wycieczki szkolne 

 wystawienie 
przedstawienia 
,,Jasełka szkolne” 
 

 
 
 
 
 

 

 dyrektor 

 nauczyciele 

 wychowawcy 

 organizatorzy 

wg potrzeb  
cały rok szkolny 
 

Uczeń systematycznie 
uczęszcza na zajęcia 
edukacyjne, jest 
zmotywowany do nauki. 
 
   

Sfera społeczna: 
-     motywowanie do pokonywania trudności 

 warsztaty 

 zajęcia edukacyjne 

 porady i konsultacje 

 zajęcia ze specjalistami 

 koła zainteresowań 

 konkursy i olimpiady  

 gazetka szkolna 

 rankingi frekwencji klas 

 Szkolny Program 
Poprawy Frekwencji 

 dyrektor 

 pedagog 

 wychowawcy 

 nauczyciele  
 

cały rok szkolny  

Sfera moralna: 
 

 monitoring frekwencji i ocen uczniów 

 ukazywanie wartości nauki, pracy 
 

Sfera intelektualna: 
 

 rozbudzanie zainteresowań 

 rozwijanie uzdolnień 

 zapoznawanie z  technikami skutecznego 
uczenia się 
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 nauka korzystania  z nowoczesnych 
technologii informacyjnych i wykorzystywania 
ich w  praktyce  

 kształtowanie postawy kreatywności 

 ukazywanie roli właściwego spędzania czasu  

 nauka gospodarowania czasem 
 

Uczeń planuje karierę 
zawodową i przygotowany 
jest do aktywności na 
rynku pracy. 

 pomoc  uczniom w planowaniu ścieżki kariery 
zawodowej oraz w wyznaczaniu i osiąganiu 
ważnych celów i wartości  życiowych 

 kształtowanie postawy kreatywności, 
przedsiębiorczości 

-     pomoc  w   poszukiwaniu    
       i realizacji zainteresowań 

 zapewnienie szczególnej opieki dla uczniów 
uzdolnionych 

 zajęcia edukacyjne 

 spotkania ze 
specjalistami 

 gazetki szkolne 

 zajęcia pozalekcyjne 

 praktyki zagraniczne 

 projekty 

 targi edukacyjne 

 wyjazdy na targi 
branżowe 

 współpraca z 
uczelniami wyższymi 

- dyrektor 
-nauczyciele 
- pedagog 
- doradcy zawodowi 

II semestr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń posiada wiedzę na 
temat szkodliwości 
używania substancji 
psychotropowych, 
środków zastępczych,  
nowych substancji 
psychoaktywnych oraz na 
temat  
uzależnień 
behawioralnych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- dostarczanie aktualnych informacji na temat 
szkodliwości używania środków i substancji 
odurzających (alkohol, nikotyna, narkotyki, 
dopalacze i inne). 
- udostępnienie informacji o ofercie pomocy 
specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców w 
przypadku używania środków i substancji 
odurzających. 
- przekazywanie informacji uczniom, rodzicom i 
nauczycielom na temat konsekwencji prawnych 
związanych z naruszeniem przepisów ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii. 
 

 realizacja programów 
profilaktycznych   

 udział uczniów w 
spektaklach 
profilaktycznych 

 wstawienie spektaklu 
profilaktycznego ,,Celuj 
w życie” 

 udział młodzieży w 
warsztatach i innych 
formach zajęć 
alternatywnych  

 udział w  konkursach 
tematycznych 

 udział w kampaniach 
społecznych  

 gazetki tematyczne 
 

 uczniowie, 

 nauczyciele 

 pedagog 

 wychowawca 

 dyrektor  

 pracownicy szkoły 

 policja 
 

cały rok szkolny 
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Uczeń odpowiedzialnie              
i bezpiecznie korzysta z 
mediów i Internetu 

-poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń 
wynikających z   korzystania z  mediów i Internetu 
 
- przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego 
korzystania z  mediów społecznych w tym 
nawiązywania i utrzymywania opartych na 
wzajemnym szacunku relacji z innymi 
użytkownikami sieci 
 
-kształtowanie wśród uczniów krytycznej analizy 
informacji, bezpiecznego poruszania się w 
przestrzeni cyfrowej 

  udział  w warsztatach i 
innych formach zajęć 
alternatywnych  

 udział w  konkursach 
tematycznych 

 udział w kampaniach 
społecznych  

 gazetki tematyczne 

 zajęcia edukacyjne 

 prelekcje 

 porady, konsultacje 
 

 uczniowie, 

 nauczyciele 

 pedagog 

 wychowawca 

 dyrektor  

 pracownicy szkoły 

 policja 
 

cały rok szkolny 

Uczeń objęty jest pomocą 
i wsparciem, podejmuje 
odpowiedzialne decyzje 
życiowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- rozpoznawanie trudności na jakie napotyka 
uczeń 
- udostępnianie informacji na temat możliwości 
uzyskania pomocy adekwatnie do problemu 
- nauka podejmowania odpowiedzialnych decyzji 
życiowych 
-zapewnienie szczególnej opieki dla uczniów 
zagrożonych uzależnieniem lub niedostosowaniem 
społecznym. 

 ankiety 

 zastosowanie 
interwencji 
profilaktycznej 

 monitorowanie 
frekwencji i zachowania  

 konsultacje, porady 

 warsztaty 

 współpraca z 
placówkami 
specjalistycznymi 

 dyrektor 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 pedagog  

cały rok szkolny  

Uczeń prowadzi zdrowy i 
aktywny styl życia.  
 

- dostarczanie wiedzy na temat zasad 
prawidłowego odżywiania się 
- dostarczanie wiedzy na temat zaburzeń 
odżywiania 
- udostępnienie informacji o ofercie pomocy 
specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców w 
przypadku zaburzeń odżywiania 
- kształtowanie nawyków higieny osobistej  
- zapoznawanie z  zasadami higieny pracy 
umysłowej  
- promowanie aktywności fizycznej 
- uświadamianie roli twórczego spędzania czasu 
wolnego, posiadania pasji,                
- motywowanie do rozpoznawania i  rozwijania 
zainteresowań  

- zajęcia edukacyjne 
- prelekcje 
- warsztaty 
- porady i konsultacje 
- projekty prozdrowotne 
- działalność kół 
zainteresowań 
-konkursy szkolne 
-warsztaty kulinarne 
-olimpiady 
-konkursy przedmiotowe 
- zajęcia pozalekcyjne 
-zawody sportowe 
-impreza szkolna ,,Dzień 
Zdrowia i Urody” 

 uczniowie, 

 nauczyciele 

 pedagog 

 wychowawca 

 dyrektor  

 pracownicy szkoły 

 higienistka szkolna 
 

cały rok szkolny 
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- wyposażanie  w  wiedzę i umiejętności radzenia 
sobie ze stresem 
- poszerzanie wiedzy na temat prawidłowości 
rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego 
młodzieży  
-organizowanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu ukierunkowanych na działania 
prozdrowotne 

 
 

 
 

 

 
Uczeń wyposażony jest w   
kompetencje 
psychospołeczne. 

 

 zapoznanie uczniów  z  zasadami  poprawnej 
komunikacji interpersonalnej 

 

 nauka rozpoznawania i wyrażania uczuć 

 Rozwijanie umiejętności asertywnego 
zachowania 

  kształtowanie krytycznego myślenia, 
konstruktywnego podejmowania decyzji w 
sytuacjach trudnych. 

 kształtowanie umiejętności nawiązywania i 
podtrzymywania satysfakcjonujących relacji 
rówieśniczych 
-rozwijanie  umiejętności konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów, mediacje  

 kształtowanie adekwatnego poczucia wartości  
(mocne i słabe strony) 

 

 zajęcia edukacyjne 

 prelekcje 

 gazetki tematyczne 

 zawody sportowe 
 
 
 
 
 

 

 nauczyciele 

 pedagog 

 wychowawca 

 higienistka  
 

 
cały rok szkolny 

 
WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI UCZNIÓW 
 

 
Rodzice są partnerami 
szkoły. 

-zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły, 

obowiązującymi aktami prawnymi i  
procedurami.  
-zachęcenie rodziców do aktywnego 
uczestnictwa  w podejmowanych przez szkołę 
działaniach.  
-informowanie o osiągnięciach                                
i problemach uczniów 
-wspieranie rodziców w rozwiązywaniu 
problemów związanych z różnego rodzaju 
formami pomocy skierowania do PPP, pomoc w 

-indywidualne rozmowy   

-imprezy  i uroczystości 
szkolne  
-zebrania klasowe 
-ankieta 
 

 

 

 dyrektor 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 pedagog 

cały rok 
szkolny 
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kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny (współpraca z MOPS) 
-współpraca z rodzicami w celu budowania 
postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia 
wśród uczniów, 
-  szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie 
rodziców na temat swojej pracy. 
 
 
 

 
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI 
 

Nauczyciele organizują 
proces edukacyjny w 
sposób sprzyjający 
uczeniu się 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- planowanie i organizacja procesów 

edukacyjnych w szkole lub placówce 
- współpraca nauczycieli pracujących  w jednym 
oddziale w  zakresie   planowania, 
organizowania, realizowania i modyfikowania 
procesów edukacyjnych.  
 - wzajemna pomoc nauczycieli i wspólnie 
rozwiązywanie problemów   
- uwzględnianie opinii uczniów w  sprawie 
sposobu organizowania i przebiegu procesu 
uczenia 
- informowanie uczniów o stawianych przed nimi 
celach i formułowanych wobec nich 
oczekiwaniach 
- stosowanie różnych metod pracy 
dostosowanych do potrzeb ucznia, grupy i 
oddziału 
- informowanie ucznia o jego postępach w nauce 
oraz ocenianie pomaga uczniowi uczyć się i 
planować indywidualny rozwój 
- motywowanie uczniów do aktywnego uczenia 
się i wspieranie ich w trudnych sytuacjach 
- tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się 
- kształtowanie  u uczniów umiejętności uczenia 
się 
- monitorowanie i analiza osiągnięć uczniów 

- bieżąca praca  z uczniami w 
ramach zajęć edukacyjnych i 
specjalistycznych 
- rozmowy indywidualne z  
uczniami, rodzicami 
- Zespoły Przedmiotowe 
- Zespół Wychowawczy 
- WDN 
- posiedzenia Rady 
Pedagogicznej 

 

 dyrektor 

 nauczyciele 

 wychowawcy 

 pedagog 
 

cały rok 
szkolny  
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Nauczyciele wspomagają 
rozwój uczniów,  z 
uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji 
 
 
 
 

-rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i 

potrzeb rozwojowych, sposobów uczenia się 
oraz sytuacji społecznej każdego ucznia 
 -Indywidualizacja procesu edukacji w 
odniesieniu do potrzeb uczniów. 
-  pomoc w przezwyciężaniu trudności ucznia 
wynikających z jego sytuacji społecznej  
 - motywowanie uczniów do udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych              
 -  organizowanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów wymagających 
szczególnego wsparcia w rozwoju odpowiednio 
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.   

- indywidualne rozmowy  

-  bieżąca praca  z uczniami w 
ramach zajęć edukacyjnych i 
specjalistycznych 
-Zespół Wychowawczy 
- koła zainteresowań 
- zajęcia specjalistyczne 

 dyrektor  

 nauczyciele 

 pedagog 

cały rok 
szkolny 

Nauczyciele 
systematycznie podnoszą 
swoje kwalifikacje 

- doskonalenie umiejętności w zakresie 
budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz 
warsztatowej pracy z grupą, 
 - wzmacnianie kompetencji wychowawczych 
nauczycieli i rodziców 
-rozpoznawanie potrzeb uczniów i oczekiwań 
rodziców 
-poprawa jakości kształcenia 
-doskonalenie kompetencji w zakresie 
profilaktyki 

 udział w szkoleniach 
wewnątrzszkolnych, 

 udział w szkoleniach 
zewnętrznych  

 samodoskonalenie  

 współpraca z pedagogiem  i 
innymi nauczycielami  

 współpraca z Poradnią 
Psychologiczno-
Pedagogiczną   

 porady i konsultacje ze 
specjalistami 
 

 

- dyrektor 
-nauczyciele 
-pedagog 
 

cały rok 
szkolny 
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Ewaluacja  
 

Cel ogólny ewaluacji: 
 
Podniesienie efektywności pracy szkoły. 
 
Cel szczegółowy: 
 

1. Sprawdzenie funkcjonowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w praktyce szkolnej oraz jego modyfikacja i wyeliminowanie 
dostrzeżonych braków. 
 

2. Ocena efektów realizacji programu, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej - 
podsumowujących prace w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego. 
 

Zasady ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespole wychowawczym, zespołach przedmiotowych nauczycieli, 

6) wanalizę  przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez Zespół ds. Wychowawczo-Profilaktycznych. Z wynikami prac 

zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 
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Każdy wychowawca w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej szkoły oraz szczegółową diagnozę swojego zespołu klasowego wybiera 

formy, w których realizuje działalność wychowawczo-profilaktyczną, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy. Do realizacji zadań 

angażuje nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego oraz w miarę potrzeb osoby z innych instytucji działających na rzecz dzieci i 

młodzieży. 

Obowiązkowe tematy   do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 wynikają z obszarów: 

1. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów- 100 rocznica 

odzyskania niepodległości. 

2. Poprawa frekwencji uczniów  na zajęciach edukacyjnych.( Wspomaganie rozwoju 

uczniów, motywowanie do systematycznej nauki i osiągania wysokich wyników w 

nauce). 

3. Bezpieczne  i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

4. Profilaktyka palenia tytoniu. 

5. Profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

6. Integrację zespołów klasowych. 

7. Przeciwdziałanie przemocy, agresji, troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów. 

8. Kształtowanie nawyku przestrzegania norm kultury języka. 

9.Przestrzeganie  norm i  zasad  zachowania obowiązujących  w szkole 

10.Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie ich działalności 

wolontarystycznej. 
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11.Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

12. Planowanie  kariery zawodowej uczniów i przygotowanie do aktywności na rynku 

pracy. 

 

Wyżej wymieniony  zakres tematyczny powinien być ujęty w tematyce spotkań z 

rodzicami.  

Proponowana tematyka godzin z wychowawcą wynikająca z celów przyjętych  w Szkolnym 

Programie Wychowawczo - Profilaktycznym 2018/2019 

 

 Ucznia cechuje postawa obywatelska, społeczna i patriotyczna,  poczucie przynależności do społeczności lokalnej, 

narodu i państwa, społeczności europejskiej i świata. 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości. 

2. Znaczenie świąt narodowych, istota kultury osobistej podczas uroczystości szkolnych. 

3. Wigilia klasowa - czy należy ją obchodzić? Czy święta zbliżają? 

4. Historia szkoły i jej tradycje. Patron szkoły. 

5. Najpiękniejsze  miejsca w Polsce. 

6. Najważniejsze wydarzenia w moim regionie. 
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7. Czy jestem patriotą? Czym dla mnie jest patriotyzm?  

 

Dla ucznia rodzina jest  wartością. 

1. Moje relacje z rodziną. 

2.Kariera czy rodzina ? Czy umiesz dokonać wyboru. 

3.Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna. 

4. Rodzina jako fundament szczęścia. 

 

Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 

1. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć- jaki mają wpływ na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie? 

2. Agresja w nas i wokół nas. Jak sobie radzić z agresją i przemocą? 

3. Uwierz w siebie. Wartości pomagające w życiu. 

4. Racjonalne sposoby spędzania czasu wolnego. 

5. Rodzaje konfliktów i strategie ich rozwiązywania. 

6. Aktywne słuchanie jako warunek prowadzenia rozmowy. 

7. Bariery komunikacyjne w kontaktach międzyludzkich. 

8. Własny styl a nakazy mody. Subkultury młodzieżowe. 
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9. Jak reagować i gdzie szukać pomocy w sytuacjach przemocy domowej. 

 

 

Uczniowie  świadomie i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym oraz życiu  szkoły. 

1.Podstawowe dokumenty pracy szkoły. Prawa i obowiązki ucznia. Nagrody i kary. 

2.Organizacja pracy na godzinach z wychowawcą (określenie zasad współpracy wychowawcy z uczniami: kontrakt z klasą; wybór 

Samorządu Klasowego). 

3.Propozycje tematów lekcyjnych - "burza mózgów". Ankieta diagnozująca (rozpoznanie zasobów klasy - wzajemna pomoc w 

nauce, działalność społeczna itp.) 

4.Moje zainteresowania i pasje. Sztuka autoprezentacji. 

5 Jakie czynniki warunkują sukces życiowy. Być czy mieć? 

6. Moje plany życiowe. Wyznaczenie krótko i długoterminowych celów. 

7. Moje pasje a sukces zawodowy. Jak szukać żeby znaleźć- aktywne poszukiwanie pracy. 

8.Rzeczywistość w której żyję. Moje prawa i obowiązki.   

9. Przeczytanie  jakiej książki poleciłbym innym. 

 

Uczeń respektuje normy społeczne, wartości, szanuje  autorytety, kieruje się zasadami humanitaryzmu i tolerancji. 

1. Postrzeganie siebie. Podobieństwa i różnice między ludźmi - sztuka akceptacji. 
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2. Tolerancja i uprzedzenia- inny nie znaczy gorszy. 

3. Ludzie starsi, ludzie  niepełnosprawni- okazywanie szacunku, pomoc - na czym właściwie polega? 

4. Rola zwierząt w naszym życiu? Na czym polega szacunek dla innych istot żywych? 

5. Ludzie, którym ufam - moje autorytety. 

6. Czy tolerancja  może łączyć się z  umiejętnością wzbudzania sympatii? 

7.Handel ludźmi- jak bronić się przed współczesnym niewolnictwem? 

8.Dlaczego warto zostać honorowym krwiodawcą? 

9.Kim jestem – pojęcie godności ludzkiej. Kultura medialna -  wszystko na sprzedaż ? 

 

Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, jest zmotywowany do nauki. 

 

1.Sztuka uczenia się. Organizacja czasu nauki. 

2. Dokąd zmierzamy ? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego. 

3. Pierwsze podsumowanie- To umiem i potrafię . 

4.Jak osiągnąć sukces w szkole? 

5.Jak efektywnie się uczyć, rola Internetu jako źródła informacji. 

6.Czynniki sprzyjające pracy umysłowej. 
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Uczeń planuje karierę zawodową i przygotowany jest do aktywności na rynku pracy. 

 

1.Czy jestem przedsiębiorczy? Wybór dalszego kierunku kształcenia. 

2.Czy potrafię korzystać z funduszy unijnych? 

3.Jak szukać żeby znaleźć-  aktywne poszukiwanie pracy. 

4.Kariera czy rodzina ? Czy należy  dokonać wyboru? 

5. Sukces czy porażka. Czynniki motywujące do działania oraz niesprzyjające efektywności. 

6. Jak skutecznie dyskutować i współpracować. 

7. Moja wizytówka- dokumenty aplikacyjne. 

8. Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
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Uczeń posiada wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz na temat 

uzależnień behawioralnych 

 

1.Środki psychoaktywne i niebezpieczeństwa związane z ich zażywaniem. 

2. Jestem wolny, nie  uzależniam się. 

3. AIDS – wszystko co powinniśmy wiedzieć. 

4. Narkotyki prawda i mity. Konsekwencje zażywania narkotyków. 

5. Palacz- ,,wolny niewolnik”. Prawdy i mity. 

6.Profilaktyka zakażeń HIV i AIDS. 

 

Uczeń odpowiedzialnie  i bezpiecznie korzysta z mediów i Internetu 

 

1. Zagrożenia płynące z Internetu. 

2. Cyberprzemoc –co określa ten termin? 

3. Odpowiedzialność karna i cywilna za wykroczenia i przestępstwa mające miejsce w sieci. 

4. Portale społecznościowe - wady i zalety. Szanse i zagrożenia. 

5.Nasza prywatność a wirtualny świat. 
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6.Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów. 

7.Zaobieganie e- uzależnieniom. 

 

Uczeń prowadzi zdrowy i aktywny styl życia. Uczeń wyposażony jest w   kompetencje psychospołeczne. 

1.Czas wolny - różne rodzaje aktywności. 

2. Higiena pracy umysłowej. 

3 Czym jest  asertywność ? 

4.Asertywność jako prawo wyrażania siebie w kontaktach społecznych. 

5.Czym jest zdrowe i dobre życie. Próba definicji. 

6. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Jak rozmawiać z pracodawcą. 

7. Poznajemy podstawowe zasady poprawnej komunikacji interpersonalnej. 

8. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji. 

9. Konstruktywne rozwiazywanie konfliktów- mediacje. 

10. Kształtowanie poczucia własnej wartości( mocne i słabe strony). 

11. Kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych. 

12.  Zaburzenia odżywiania. Gdzie szukać pomocy w przypadku zaburzeń odżywiania- bulimii i anoreksji. 

13. Czym jest stres? Profilaktyka i kontrola niepożądanego stresu. 
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14. Techniki relaksacyjne i inne sposoby kontroli stresu. 

15.Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

16. Zasady prawidłowego odżywianie. ( zapobieganie nadwadze i otyłości) 

 

 

 

 

 

 

 


