
 

                                               PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

        Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy 

                              w roku szkolnym 2020/2021    
   

                  Podstawa prawna  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 72 ust. 1 (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami).  

2. Karta Nauczyciela. 

3. Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ i przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 XI 1989 r.,  

ratyfikowana przez Polskę – 30 IX 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526). 

4. Program polityki prorodzinnej państwa. 

5. Statut Szkoły.   

              6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.5). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

8. Art.1 pkt 3,12, art 4, pkt 24, art.26, art.84 ust. 1-3., art. 86 Ustawa Prawo Oświatowe. 

9. 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. 

10. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 843). 

11. 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 dnia 28 sierpnia 2015 r. Uchwała Rady Ministrów z 7 listopada 

2006 r. „W sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych”.  

12. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r., poz.1170).  

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej). 

14. Uchwała Rady Ministrów z 7 listopada 2006 r. „W sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych”.  

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.  

16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z późniejszymi zmianami.   
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17. 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 przeciwdziałaniu narkomanii.  

18.Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.  

 19.Rozporządzenie MEN z dn. 1 września 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).    

 20.Wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).  

21.Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020r.w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Oleśnicy  

 skierowany  jest  do  wszystkich  członków  społeczności  szkolnej:  uczniów,  rodziców,  nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 

oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami.  

Program zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę 

pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły).  

 Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje: 

- treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli                         

i rodziców.   

 

     Wychowanie ma na celu wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które      

powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. (art. 1, pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe). 

 

        Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, w szkole będzie realizowana następująca tematyka:  

 Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.  

 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

 Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 
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 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia  psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb   

rozwojowych i edukacyjnych. 

 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 

technologii cyfrowych.   

Ponadto w szkole na początku bieżącego roku szkolnego określono  zasady  i procedury organizacji pracy szkoły                    

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określono działania prewencyjne mające na celu uniknięcie 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

   Zadania pracowników szkoły: 

Nauczyciel zobowiązany jest: 

 rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

 wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;  

 dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

 kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

 dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

Dyrektor/Wicedyrektor: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

 koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w szkole; 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia młodzieży podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego; 

 diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły; 

 współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.  

Rada Pedagogiczna: 

 zatwierdza plan pracy szkoły; 

 podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

 diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole; 

 inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programu wychowawczo-profilaktycznego; 

 podejmuje uchwałę w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
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Pedagog szkolny: 

 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

 diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

 udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

 wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Nauczyciele: 

 zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek; 

 kształcą i wychowują młodzież zgodnie z zasadami określonymi w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły; 

 reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym uczniów; 

 informują wychowawcę oddziału o postępach uczniów w nauce i zachowaniu; 

 współpracują z wychowawcami i pedagogiem szkolnym w realizacji zadań wychowawczych; 

 uczestniczą w imprezach organizowanych przez klasy, bliżej poznają uczniów; 

 wspierają pracę uczniów uzdolnionych, przygotowują do konkursów i olimpiad; 

 udzielają konsultacji dla uczniów i rodziców; 

 swoją postawą i zachowaniem stanowią wzór do naśladowania; 

 wskazują postawy pozytywne i negatywne; 

 pomagają uczniom rozróżnić dobro i zło; 

 nie oceniają osoby, lecz jej postępowanie; 

 kształtują postawy szacunku do innych; 

 wzmacniają postawy uczniów zachowujących się pozytywnie; 

 udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie. 

Wychowawca klasy: 

 jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania nauczycieli o trudnych przypadkach; 

 opracowuje w oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły plan wychowawczy dla oddziału (w porozumieniu z uczniami i rodzicami); 

 konsultuje z rodzicami zaplanowane treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

 działa na rzecz integracji zespołu klasowego; 



 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy.    5 

 promuje osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

 uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla oddziału ujętych w planie wychowawczym; 

 organizuje wycieczki; 

 czuwa nad postępami w nauce i frekwencją uczniów, jest w stałym kontakcie z rodzicami i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanków; 

 współpracuje z pracodawcami uczniów; 

 jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania specjalistyczne; 

 czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku nierealizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów; 

 wdraża uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu klasowego); 

 propaguje zasady kulturalnego zachowania;  

 troszczy się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

w życiu szkolnym i poza szkołą;  

 dąży do rozwiązywania problemów klasowych; 

 organizuje i prowadzi klasowe zebrania rodziców oraz prowadzi rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów; 

 prowadzi dokumentację klasową; zapoznaje rodziców podczas pierwszego spotkania z obowiązującymi w szkole przepisami zawartymi w: Statucie Szkoły, 

Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, Procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją  

i przestępczością oraz trudnych sytuacjach wychowawczych; 

 ma obowiązek zapoznania rodziców z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego i zawodowego; 

 bierze czynny udział w spotkaniach Szkolnego Zespołu Wychowawczego. 

Nauczyciel bibliotekarz: 

 udostępnianie zbiorów; 

 rozmowy z czytelnikami - poradnictwo w doborze książek; 

 rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

 pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

 przeprowadzanie lekcji bibliotecznych. 

Rada Rodziców: 

 współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, wicedyrektorami, samorządem uczniowskim; 

 reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły; 

 współdecyduje o formach pomocy uczniom, współuczestniczy w opracowywaniu Programu wychowawczego–profilaktycznego szkoły; 

 analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania; 

 opiniuje plany pracy szkoły - w tym Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

Rodzice: 

1. Oddziałowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców w Radzie Rodziców.  
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2. Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania: 

-  opiniowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

-  współpracę z pedagogiem szkolnym i personelem medycznym szkoły; 

-  uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami; 

-  indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami; 

-  uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w   nauce i  przyczyn trudności w szkole; 

-  udział w wycieczkach i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę; 

-  uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach; 

Samorząd uczniowski:  

 współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami; 

 współdecyduje o życiu i pracy szkoły; 

 broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy; 

 organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne; 

 podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących.  

Pielęgniarka szkolna  

 Prowadzi badania profilaktyczne w tym diagnozuje sytuacje zdrowotną uczniów.  

 Wspiera w edukacji zdrowotnej nauczycieli i wychowawców klas.  

 Edukacja w zakresie form aktywności ruchowej i postępowania dietetycznego.  

 Realizuje zadania objęte programami zdrowotnymi.  

 Podejmuje działania w zakresie prozdrowotnego stylu życia oraz eliminacji czynników ryzyka chorób.  

 Udziela porad w zakresie samoobserwacji i radzenie sobie w sytuacji wystąpienia objawów zagrożenia życia. 

 

 

 

 

Program w obszarze wychowawczym obejmuje osiem obszarów, uwzględniających ogólne i szczegółowe cele wychowania:   

   

OBSZAR I   

             Postawy patriotyczne i obywatelskie - przygotowanie młodych ludzi do życia we współczesnym świecie.   

   

OBSZAR II  
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  Pozytywny  klimat w szkole.  

   

OBSZAR III   

Etos wychowawczy szkoły - rozwijanie postaw szacunku dla dobra, prawdy i piękna oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i wrażliwości na 

degradację środowiska naturalnego.   

   

OBSZAR IV   

   Komunikowanie się i  świadoma współpraca - kształtowanie umiejętności życia z innymi i dla innych.   

   

OBSZAR V   

  Rozwój intelektualny ucznia - zapewnienie wszechstronnego i wielokierunkowego rozwoju.   

   

OBSZAR VI   

  Przyjazne i bezpieczne środowisko nauki i pracy - eliminowanie negatywnych zjawisk występujących w szkole.   

   

OBSZAR VII   

  Współpraca z rodzicami.   

    

OBSZAR VIII   

Współpraca z instytucjami z otoczenia szkoły.  
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                               OBSZAR 1 

               POSTAWY PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE - PRZYGOTOWANIE MŁODYCH LUDZI DO ŻYCIA 

WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. 

  

 

Cel ogólny: Pożądana sylwetka absolwenta szkoły.   

   

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni i 

współodpowiedzialni 
Termin realizacji 
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1.Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych i 

prospołecznych 

a) działanie na rzecz środowiska 

lokalnego, 

b) rozbudzanie zainteresowań 

historią Ziemi Oleśnickiej, 

- zapoznanie z historią Polski, jej tradycjami na 

lekcjach historii, języka polskiego i WOS, 

- pogadanki na temat właściwej postawy wobec 

sztandaru i hymnu. Kształtowanie uczuć patriotycznych 

poprzez udział w obchodach świąt państwowych w 

szkole i na terenie miasta, 

- porządkowanie mogił żołnierskich, opieka nad 

grobami byłych nauczycieli  i pracowników szkoły, 

- zapraszanie na spotkania z uczniami ludzi 

zasłużonych dla miasta, regionu i szkoły, 

- wycieczki do muzeum, teatru, do miejsc o znaczeniu 

historycznym i kulturalnym, 

- nauka tekstów wybranych pieśni patriotycznych, a 

szczególnie hymnu państwowego, 

- prezentowanie przez uczniów historii miejscowości, 

w których  mieszkają, wybitnych postaci związanych z 

regionem, 

- wycieczka do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią 

zawieszona na czas pandemii, 

- promowanie zachowań ceniących wartość kultury, 

budowanie tożsamości narodowej i regionalnej; Ziemia 

Oleśnicka – historia i współczesność (lekcje, filmy 

prezentacje, wycieczki), 

-spotkania z absolwentami szkoły w celu 

podtrzymywania więzi ze środowiskiem lokalnym- 

zawieszone  na czas pandemii,      

- projekt edukacyjny: „ Cud nad Wisłą”- w związku z 

setną rocznicą tego wydarzenia historycznego- 

kontynuacja, 

-projekt edukacyjny:  

nauczyciele j. polskiego, 

WOS, historii,  dyrekcja,  

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabina Stala 

 

 

Sabina Stala 

 

Sabina Stala 

 

Sabina Stala 

 

Marta Sławuta-Wójcik 

 

Marta Sławuta-Wójcik   

 

bieżący rok szkolny - 

zgodnie z kalendarzem 

świąt i rocznic,                         

- zgodnie z 

harmonogramem 

imprez i akcji 

organizowanych w 

szkole i poza szkołą 
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„Gdy naród do strajku wyruszył bez broni...”. Grudzień 

1970, 

- przygotowanie ilustrowanego poetyckiego tomiku 

wierszy o patronce szkoły Marii Skłodowskiej -Curie w 

wykonaniu uczniów, 

 

 

Małgorzata Kamińska 

Bogusława Szachnowska 

Izabela Kownacka 

 

2. Edukowanie 

młodzieży w zakresie 

pozycji Polski 

w Europie 

i problemów 

związanych 

z integracją 

europejską. 

a) wykorzystywanie możliwości 

wynikających z członkostwa 

naszego kraju w Unii 

Europejskiej,   

b) poszerzanie wiedzy na temat 

Unii Europejskiej,  

c) nawiązywanie kontaktów 

z młodzieżą innych krajów 

europejskich, 

- przekazywanie wiadomości na temat UE w formie 

audycji, wystaw i pogadanek na lekcjach,  

- organizowanie konkursów na temat UE, 

- gromadzenie materiałów poświęconych UE 

i udostępnianie ich zainteresowanym uczniom 

i nauczycielom,  

- korespondencja z młodzieżą innych krajów,  

- podtrzymywanie tradycji szkoły „Dni Języków 

Obcych”, prezentujących związki pomiędzy kulturami 

narodów Europy,  

- jarmark świąteczny  ze względu na Covid19 jest 

zawieszony, 

+ Akcja K2-szkolnenia dla nauczycieli języków obcych 

i zawodowych,  

- Nawiązanie współpracy z fundacją  Edukacji 

Przyrodniczej „ Learn outdoors”.- projekt zawieszony na 

Dyrekcja szkoły 

wszyscy nauczyciele 

i uczniowie z pomocą 

nauczycieli języków 

obcych, geografii, historii 

K. Rzepka, E. 

Piątkowska- Mider, S. 

Nowogońska- 

Berłowska, M. 

Żminkowska,  

K. Kwaczyńska 

K. Przybycień 

J. Leśniak 

H. Dunowska i 

B.Uciechowska 

A.Palma 

bieżący rok szkolny         

i kolejne lata szkolne  
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czas pandemii, 

- Współpraca z Centrum Teatralnym z siedzibą w 

Krakowie. 

 

                                                

 

 

3. Wyposażenie 

ucznia 

w kompleksową 

wiedzę 

i umiejętności 

pozwalające mu 

na prawidłowe 

funkcjonowanie 

w społeczności 

lokalnej, 

ogólnopolskiej 

i europejskiej 

oraz umożliwienie 

mu zaistnienia 

na rynku pracy  

a) dostosowanie procesu 

dydaktycznego i wychowawczego 

do potrzeb ucznia oraz wymogów 

i standardów edukacyjnych 

polskich i europejskich, 

b) zapewnienie uczniom dostępu 

do różnorodnych,  

nowoczesnych źródeł informacji 

oraz wspomaganie ich 

w pozyskiwaniu wiedzy, 

 c) zapewnienie bogatego 

wyposażenia bazy szkolnej 

umożliwiające nowoczesne 

nauczanie, 

d) umożliwienie uczniom 

wszechstronnego rozwoju 

- wykorzystanie bogatego wyposażenia bazy szkolnej w 

multimedialne środki dydaktyczne i technologię 

informatyczną na zajęciach szkolnych,   

- podejmowanie przez nauczycieli działań służących 

wyposażeniu uczniów w potrzebną wiedzę 

i umiejętności m.in. poprzez prawidłowy dobór treści 

i metod nauczania i wychowania,  

 - spotkania z uczniami klas II i III technikum 

dotyczące praktyk zawodowych,  

-utworzenie   serwera w  Discordzie  w celu pomocy w 

nauce matematyki   dla zainteresowanych uczniów , 

-zorganizowanie kursów z obsługi programów 

komputerowych kształcących umiejętności 

wymaganych na rynku pracy, 

- organizowanie dla uczniów konkursów 

pozwalających im zdobywać wiedzę wykraczającą 

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych,  

wychowawcy,  

pedagog szkolny,  

 pracownicy PCEIK,  

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

kolejne lata szkolne   
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zawodowego m.in. poprzez 

udział w projektach np. 

Erasmus+. 

poza wymagania programowe,  

- wyjazd na Dolnośląski Festiwal Nauki 

we Wrocławiu - przygotowanie wystawy 

„Preferowane zawody przyszłości,   

- spotkania z pracodawcami: np. GKN, Starszym 

Ceche, 

- organizacja Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości, 

- współpraca z absolwentami ZSZ, pracownikami 

i studentami wyższych uczelni, organizacja spotkań, 

lekcji w celu przybliżenia specyfiki wybranych 

kierunków wyższych uczelni.  

1.Konkursy i olimpiady: 

Olimpiada Przedsiębiorczośći. 

Olimpiada Logistyczna. 

Olimpiada Statystyki. 

Olimpiada Wiedzy o ZUS.  

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce 

Powiatowy Konkurs Rachunkowości. 

Szkolny Konkurs „ Najlepszy sprzedawca”. 

Szkolny Konkurs „ ABC prowadzenia sprzedaży”  

Szkolny Konkurs Wiedzy o Transporcie i spedycji”. 

2. Współpraca z uczelniami wyższymi: 

-WSB we Wrocławiu 

- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

3. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości- cała 

komisja 

4. Promocja szkoły. 

 

 

Nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

E.Noczyńska, A. 

Walichnowska 

K.Malerek, 

A.Walichnowska 

E.Noczyńska, K.Malerek  

P.Jeziorowski, A.Kocik 

J.Dziedzina, K.Malerek 

P.Jeziorowski 

J.Dziedzina, J.Celińska 

J.Dziedzina, J. Celińska, 

R. Iwaniec. 

K.Malerek,  

A.Walichnowska 

A.Kocik, K.Malerek, 

A.Walichnowska 

Cała komisja 
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OBSZAR  II   

   

POZYTYWNY KLIMAT W SZKOLE   

Cel ogólny: Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków do nauki i pracy w przyjaznej atmosferze służącej efektywnej i twórczej 

pracy. 

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni i 

współodpowiedzialni 

Termin realizacji 
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1. Budowanie 

pozytywnych 

relacji 

interpersonalnyc

h w środowisku 

szkolnym 

a)integrowanie środowiska 

uczniowskiego, integrowanie 

pracowników szkoły, 

b)integrowanie całej społeczności 

szkolnej, 

c)poszukiwanie nowych form 

i rozwiązań służących umacnianiu 

więzi pomiędzy członkami 

społeczności szkolnej. 

- zajęcia integracyjno – adaptacyjne w klasach 

pierwszych, przygotowanie uroczystości ślubowania   

i otrzęsin uczniów kl. I”(ograniczone w związku z 

pandemią). 

- organizowanie wspólnych imprez, wycieczek 

(rekreacyjnych i integracyjnych), 

- przygotowanie i udział w uroczystościach 

i imprezach szkolnych i pozaszkolnych 

- działalność kół zainteresowań, 

- uczestnictwo w imprezach, wyjazdach, 

uroczystościach służących integracji pracowników 

szkoły,  

- podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań dla 

dobra całej społeczności szkolnej (np. organizowanie    

uroczystości szkolnych,  

- otwartość na inicjatywy zarówno młodzieży, jak 

i pracowników szkoły służące budowaniu pozytywnego 

klimatu w społeczności szkolnej. 

 

wychowawcy klas, pedagog 

szkolny, psycholog szkolny, 

pracownicy Poradni 

Psychologiczno- 

Pedagogicznej, dyrekcja 

szkoły, wszyscy pracownicy 

i uczniowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

początek każdego 

roku szkolnego i 

kolejne miesiące 

nauki – wg potrzeb, 

cały czas realizacji 

programu. 

2. Tworzenie 

przyjaznej 

atmosfery w szkole 

poprzez 

urozmaicenie 

aranżacji wnętrz 

oraz terenów 

przyszkolnych 

a) troska o estetykę 

pomieszczeń szkolnych,  

b) zwiększenie ilości zieleni 

w szkole i wokół szkoły, 

c) przygotowywanie 

wystawek i gazetek tematycznych 

w pracowniach i na korytarzach 

szkolnych,  

d) uczestnictwo w akcjach 

- dbałość o klasowe tablice, informacyjne w 

szkolne, ład i porządek w klasach, 

- inicjatywy uczniów i pracowników szkoły w 

zakresie dbałości o rośliny w pomieszczeniach 

szkolnych i zieleń wokół szkoły, 

- współpraca nauczycieli z uczniami 

przygotowującymi wystawy i gazetki, 

- konkursy ekologiczne,  

- działalność koła ekologicznego i przyrodniczego, 

 - uczniowskie i nauczycielskie różne inicjatywy 

uczniowie poszczególnych 

klas wraz z wychowawcami, 

nauczyciele, pracownicy 

biblioteki szkolnej, dyrekcja 

szkoły  

E. Herbut  

J.Towarzyńska 

cały czas realizacji 

programu, wg 

propozycji 
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OBSZAR  III 

 

ETOS WYCHOWAWCZY SZKOŁY – ROZWIJANIE POSTAW SZACUNKU DLA DOBRA, PRAWDY 

I PIĘKNA ORAZ KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I WRAŻLIWOŚCI  

NA DEGRADACJĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

   

o charakterze ekologicznym na 

terenie szkoły i miasta. 

współpracy na potrzeby szkoły,  

- nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami 

ochrony środowiska.  

3. Kształtowanie 

postaw dbałości 

i szacunku dla 

wyposażenia, 

wystroju i estetyki 

szkoły i jej 

najbliższego 

otoczenia w celu 

kształtowania 

pożądanego 

wizerunku szkoły 

a) propagowanie w społeczności 

szkolnej zasad utrzymywania 

ładu i porządku na terenie szkoły 

i poza nią, 

b) budowanie poczucia 

odpowiedzialności za wspólne 

dobro jakim jest nowocześnie 

wyposażona i starannie utrzymana 

szkoła. 

- odpowiednio dobrana tematyka zajęć z wychowawcą, 

- udział w akcji „Sprzątanie Świata,”  

- organizacja Dnia Ziemi,  

-motywowanie i angażowanie uczniów do pracy          

na rzecz szkoły. 

dyrekcja szkoły, pracownicy 

obsługi, wychowawcy, 

nauczyciele biologii, chemii 

i geografii, przyrody 

i rodzice  

E Herbut, J. Towarzyńska 

cały czas realizacji 

programu 
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Cel ogólny: Utrwalenie wzorców etycznego systemu uniwersalnych wartości stanowiących istotę oczekiwanej sylwetki ucznia naszej 

szkoły.   

   

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni i 

współodpowiedzialni 
Termin realizacji 

1. Kształtowanie 

pożądanych postaw 

etycznych 

a) przekazywanie wzorców 

moralnych opartych na 

uniwersalnym systemie 

wartości, 

b) angażowanie do współpracy 

rodziców w celu zapewnienia 

skutecznego oddziaływania na 

uczniów w zakresie 

kształtowania ich postaw 

moralnych. 

- tematyka zajęć z religii i godzin z wychowawcą 

oraz innych przedmiotów np. wychowanie do życia 

w rodzinie, języka polskiego, wiedzy o kulturze, 

historii, 

-pielgrzymki młodzieży do miejsc kultu religijnego  

( Trzebnica, Jasna Góra, Lednica) zawieszone  na 

czas pandemii, 

- Spotkania Młodych,  

- uroczysta wigilia szkolna, 

- rekolekcje wielkopostne,  

- Msza Święta w intencji młodzieży maturalnej, ich 

rodzin i pracowników naszej szkoły, 

- propagowanie akcji wśród młodzieży „Nie wstydzę 

się Jezusa”, 

-Forum Młodych PWT we Wrocławiu,  

-działalność grup formacyjno-modlitewnych, 

-udział w Oleśnickich Dniach Kultury 

Chrześcijańskiej. 

księża, wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja szkoły, pedagog 

szkolny, psycholog szkolny,   

M. Żółkiewski 

cały czas realizacji 

programu 

 

październik, marzec, 

czerwiec 

 

wrzesień 

  

grudzień 

marzec 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 

2.  Propagowanie 

uniwersalnych oraz 

powszechnie 

uznawanych 

i pożądanych 

wartości 

a) umożliwienie uczniom 

dostępu do źródeł zawierających 

treści pozytywnie wpływające na 

postawy etyczne młodzieży, 

b) przygotowanie uczniów do 

życia w demokratycznym 

- wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, 

- Szkolny Klub Empatyczek, 

- Czytelnicza Lista Przebojów naszej szkoły, 

- udzielanie przez nauczycieli pomocy uczniom 

zainteresowanym budowaniem własnego systemu 

wartości, 

 wszyscy pracownicy szkoły, 

E. Tempiak, J. Woźniak 

    

 

 

 

cały czas realizacji 

programu 
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państwie - inicjatywy dyrekcji szkoły, nauczycieli 

i pozostałych pracowników szkoły służące 

kształtowaniu etycznej sylwetki ucznia naszej szkoły, 

- zapoznanie uczniów z zasadami demokracji 

w ramach zajęć z WOS, historii, podstaw 

przedsiębiorczości oraz zajęciach wychowawczych. 

- promowanie właściwych zachowań dla 

społeczeństwa obywatelskiego (np. zrzeszanie się, 

udział w wyborach, praca w organizacjach), 

- zaznajomienie z podstawowymi dokumentami 

dotyczącymi praw i wolności człowieka, 

- promocja praw i wolności człowieka; przykłady 

łamania praw; instytucje, organizacje i fundacje 

działające na rzecz ochrony praw człowieka, 

- upowszechnienie wiedzy na temat prawa 

wyborczego wśród uczniów,  

 - propagowanie idei wśród uczniów pełnoletnich 

udziału w tych wyborach oraz świadomego 

uczestnictwa w procesie wyborczym. 

 

 

 

 

 

Piotr Stadniczenko  

  

Bożena Dziedzic 

 

 

 

 

 

 

Marta Sławuta-Wójcik 

Sabina Stala 

Aleksandra Szyszka-

Zajączkowska 

3. Inspirowanie 

uczniów do 

poszukiwania 

sposobów czerpania 

z dorobku kultury 

lokalnej, polskiej 

i europejskiej 

a) rozbudzanie i wzmacnianie 

zainteresowań uczniów polskim 

dorobkiem kulturowym, 

b) rozbudzanie i wzmacnianie 

zainteresowań uczniów historią 

Polski i narodu polskiego, 

c) zapoznawanie uczniów 

z technikami świadomego 

korzystania z dóbr kultury 

- prawidłowo dobrana tematyka zajęć edukacyjnych 

(np. z języka polskiego, wiedzy o kulturze itp.),    

- Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej,  

- działania realizowane w ramach zajęć edukacyjnych 

oraz kół zainteresowań,  

- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,  

- udział szkoły w akcji „ Upoluj swoją książkę”, 

- ogólnopolska akcja „ Przerwa na czytanie” 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, wiedzy o 

kulturze, wiedzy o 

społeczeństwie,  

B. Szewczyk, A. Szyszka - 

Zajączkowska 

E. Tempiak, J. Woźniak 

cały czas realizacji 

programu 

 

 

 

listopad 

czerwiec 
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4.  Tworzenie nawyków 

zdrowego trybu życia, 

przestrzegania 

kultury i higieny 

osobistej 

a) kształtowanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu oraz 

podejmowanie działań 

profilaktycznych, 

dotyczących uzależnień, 

b) propagowanie zdrowego 

odżywania 

 -realizowanie treści i zagadnień o istotnych problemach 

społecznych : 

nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii w czasie 

zajęć wychowawczych,  

-obowiązkowe  przeprowadzenie edukacji młodzieży  

we wszystkich klasach na temat ochrony zdrowia                 

w związku  pandemią wirusa Covid-19, 

- zwiększenie ilości zajęć wychowawczych dotyczących  

zasad dobrego zachowania,   

-konsekwentne egzekwowanie zasad kultury osobistej 

uczniów, 

- wyłonienie uczniów klas pierwszych posiadających 

problemy zdrowotne. Objęcie ich szczególną opieką 

i poinformowanie o możliwości pomocy w sytuacji 

pogorszenia stanu zdrowia w czasie pobytu w szkole, 

- przeprowadzenie wśród wszystkich uczniów szkoły 

pogadanki z zakresu higieny jamy ustnej i konieczności 

przestrzegania higieny osobistej, 

- prelekcje na temat: Profilaktyka w zakresie chorób 

społecznych o największym stopniu występowania 

(nowotwory, cukrzyca, choroby układu krążenia, 

czerniak złośliwy, depresja, anoreksja), 

- zajęcia edukacyjne na temat: Przeciwdziałanie 

chorobom roznoszonych drogą płciową ze szczególnym 

uwzględnieniem AIDS,  

- program „Wybierz życie - pierwszy krok” realizowany 

w celu zmniejszenia występowania i umieralności na 

raka szyjki macicy i zwiększenia poziomu wiedzy na 

temat profilaktyki (wirus HPV), 

 

 

 

 

 

 

 

 

wicedyrektor, wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna, pedagog 

szkolny, psycholog szkolny,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wrzesień – październik 

cały czas realizacji 

programu. 
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- uświadomienie znaczenia badań profilaktycznych dla 

ochrony zdrowia, 

- prezentacje multimedialne, pogadanki profilaktyczno-

edukacyjne w wybranych klasach w różnych obszarach 

życia,  

- realizacja ogólnopolskiego programu STOP 18 

dotyczącego zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych 

niepełnoletnim i adresowym do uczniów klas 

sprzedawca, 

- zajęcia profilaktyczne i korygujące wady postawy 

w czasie zajęć z wychowania fizycznego,   

- uwzględnienie 5-minutowych ćwiczeń fizycznych 

w czasie lekcji, 

- zajęcia edukacyjne na temat przeciwdziałania 

zażywaniu: leków, sterydów, anabolików, środków 

dopingujących, dopalaczy, napojów energetycznych, 

- prelekcje na temat: Profilaktyka nowotworowa- 

przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie, 

- prelekcje na temat: Prostytucja nieletnich i jej skutki – 

realizacja scenariuszy zajęć w wybranych klasach, 

- ankietowanie uczniów w zakresie ich nawyków 

zdrowotnych, prezentacje multimedialne na temat 

zdrowej żywności, 

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat: 

Zaburzenia odżywiania” (anoreksja, bulimia, 

ortoreksja) 

- przekazanie wiedzy o skutkach niewłaściwego 

odchudzania się oraz stosowania diet eliminacyjnych, 

suplementów diety i leków, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego i biologii, 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

J. Towarzyńska  
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- omówienie prawidłowych wyborów  dotyczących 

produktów sprzyjających zdrowiu i ich 

przechowywaniu (wg potrzeb), 

- przekazanie informacji na temat: „Prawa konsumenta 

żywności”, 

- prelekcja na temat: Zasady racjonalnego odżywiania,      

-kontynuacja działalności  Szkolnego Klubu Mediatora,                                       

rozpropagowanie działalności Klubu. Umieszczenie 

informacji dla społeczności szkolnej na stronie 

internetowej szkoły,  

-przygotowanie wystawy i ulotek dla uczniów o 

tematyce zdrowotnej ,,Recepta na zdrowie”,                                                      

- szkolny konkurs wiedzy o żywieniu, 

- przekazanie informacji w czasie lekcji 

wychowawczych na temat: Higiena pracy i 

odpoczynku,” 

- organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej 

w szkole oraz inicjowanych przez placówki pozaszkolne 

- światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia, 

- wykład na temat: Pielęgnacja ciała i urody, dbałość 

o higienę osobistą” – wybrane klasy 

- pozalekcyjne formy aktywności: 

SKS gry zespołowe-   

 Ogólnopolski Projekt  SKS  

- biegi charytatywne 

 

 

 

 

 

 

pielęgniarka szkolna 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

B. Surdej 
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5.  Uwrażliwianie 

uczniów na problemy 

związane z degradacją 

środowiska naturalnego 

a) budowanie świadomości 

ekologicznej uczniów i ich 

rodziców, 

b) kształtowanie nawyków 

racjonalnego i oszczędnego 

korzystania z zasobów 

środowiska naturalnego, 

c) zapoznawanie uczniów 

z przyczynami i skutkami 

negatywnych zmian i procesów 

zachodzących w przyrodzie 

- przygotowywanie tablic informacyjnych i wystawek 

szkolnych związaną z ochroną przyrody, 

- adekwatna tematyka zajęć z biologii, geografii, 

przyrody,  

- giełda używanych podręczników szkolnych,   

- zachęcanie do udziału w konkursach na temat 

ochrony środowiska,  

- realizacja projektu edukacyjnego ,,Moje drzewo” 

mającego na celu uwrażliwienie na piękno i znaczenie 

środowiska naturalnego, 

- udział w akcjach kształtujących postawy 

proekologiczne, np. zbiórka baterii, nakrętek 

 

 

wszyscy pracownicy szkoły, 

rodzice, nauczyciele 

geografii, biologii, WOS, 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych,  

wychowawcy  

 

 

 

 

B. Horbacz, E. Herbut 

cały czas realizacji 

programu 
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OBSZAR  IV   

KOMUNIKOWANIE SIĘ I  ŚWIADOMA WSPÓŁPRACA – KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIA Z 

INNYMI I DLA INNYCH   

   

Cel ogólny: Uczniowie posiadają umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafią współpracować i pracować 

w zespole, są wrażliwi na potrzeby innych i gotowi do pomocy.   

   

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni i 

współodpowiedzialni 
Termin realizacji 

1. Doskonalenie 

uczniowskich 

umiejętności 

komunikacyjnych 

a) umożliwienie uczniom 

zdobywania wiedzy na temat 

nowoczesnych technologii 

informatycznych 

i komunikacyjnych, 

b) zapewnienie uczniom dostępu 

do sprzętu i urządzeń znajdujących  

się w szkole w celu realizacji ich 

potrzeb komunikacyjnych i rozwój 

kompetencji interpersonalnych 

- wykorzystanie bogatego wyposażenia szkoły do nauki 

stosowania nowoczesnych technik i narzędzi 

komunikowania,  

-wdrożenie platformy przeznaczonej do zdalnego 

nauczania ,, Microsoft teams” jako forma pomocy w 

organizacji zajęć pozalekcyjnych, 

- wykorzystanie pracowni mobilnych do zadań 

edukacyjnych,   

- Ankieta  skierowana do uczniów na temat: Co 

powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, 

otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi 

(nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w 

miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).  

 

dyrekcja szkoły, nauczyciele 

informatyki,   

nauczyciele języków 

obcych i innych 

przedmiotów, opiekunowie 

pracowni komputerowych,   

K. Misiak                                     

pedagog szkolny, 

wychowawcy klasy 

cały czas realizacji 

programu. 
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2. Integrowanie 

zespołów 

uczniowskich 

i wdrażanie 

uczniów do pracy 

w zespole  

a) kształtowanie nawiązywania 

prawidłowych relacji z członkami 

grupy rówieśników. 

- wybory samorządów klasowych, bieżąca współpraca 

i opieka nad ich działalnością samorządu, 

- tworzenie klasowych kodeksów zachowania, 

- współdecydowanie o obchodach klasowych świąt 

i uroczystości,    

-dziennik elektroniczny ułatwiający  przepływ 

ważnych informacji, 

- współtworzenie kalendarza uroczystości szkolnych, 

- realizacja zadań w ramach „Ligi Klas” i zdobycie  

tytułu Ekstra klasy, 

- organizacja wyborów Samorządu Szkolnego, 

- współtworzenie kroniki szkoły i strony internetowej,  

- działalność szkolnego radiowęzła.    

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy i nauczyciele,  

A. Palma,   

B. Szewczyk,  

J. Janiuk   

K. Malerek  

E. Herbut  

S. Stala 

cały czas realizacji 

programu 

3.  Wzbudzanie 

wrażliwości 

uczniów na 

problemy 

i potrzeby innych, 

kreowanie 

zachowań 

empatycznych 

a) kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych uczniów, 

b) wdrażanie uczniów do pracy 

na rzecz innych i wzmacnianie 

poczucia odpowiedzialności za 

innych.  

- realizacja tematyki dotyczącej umiejętności 

interpersonalnych mających na celu usprawnienie 

i poprawienie komunikacji w relacjach z innymi osobami,  

- działalność grupy rozwoju umiejętności społecznych, 

- Dzień Życzliwości – 21 listopada, 

- zajęcia warsztatowe na temat: ,, Wyrażanie emocji 

w sposób akceptowany społecznie,”  

- zajęcia warsztatowe na temat: Radzenie sobie z agresją, 

złością własną lub innych osób, 

- zajęcia warsztatowe: „Rozwiązywanie konfliktów 

rówieśniczych,  

 Trening konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

negocjowania, przepraszania i przebaczania.” –  wybrane 

klasy, 

- przeprowadzanie mediacji w rozwiązywaniu sporów 

w różnych relacjach uczniów, pojawiających się na terenie 

szkoły, 

dyrekcja, pedagog szkoły, 

psycholog szkolny, 

wychowawcy klas, nauczyciele 

cały czas realizacji 

programu.  
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- zajęcia na temat inteligencji emocjonalnej, prawidłowej 

komunikacji, rozpoznawania własnych uczyć i empatii, 

postawy asertywnej i empatycznej,  

- propagowanie różnych form pomocy uczniom 

mającym problemy z nauką przez   uczniów 

zdolniejszych pod nazwą " Nie wstydzę się pomagać. 

4. Angażowanie 

uczniów do  

pracy 

wolontariacie 

oraz działań na 

rzecz innych 

a) kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za swoją 

rodzinę i rozwijanie umiejętności 

życia w rodzinie, 

b) umożliwianie uczniom 

angażowania się do pracy 

w wolontariacie i uczestnictwa 

w akcjach charytatywnych. 

- tematyka zajęć wychowania do życia w rodzinie,   

- podejmowanie działań angażujących uczniów do 

pomocy dla tych, którzy jej potrzebują (np. osoby 

sędziwe i niepełnosprawne, Dom Dziecka, schronisko 

dla zwierząt, akcje zbierania żywności), 

- propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz 

rejestrowania się jako dawca szpiku, 

- przygotowanie uczniów do pracy mającej na celu pomoc 

osobom potrzebującym wsparcia i opieki w ramach 

wolontariatu, 

- działanie grupy młodzieży w ramach wolontariatu, 

- działalność Szkolnego Koła PCK, 

-  organizacja „Mikołajek” dla dzieci z rodzin 

najuboższych i dzieci niepełnosprawnych ze świetlicy 

środowiskowej w Oleśnicy, z SOSW Oleśnicy i SOSW 

Dobroszycach, 

- współpraca ze Stowarzyszeniem WIOSNA, Bankiem 

Żywności, Samodzielną Inicjatywą Młodzieży,  

- uczestnictwo uczniów w akcjach  organizowanych na 

rzecz potrzebujących pomocy w środowisku naszej 

szkoły, 

dyrekcja i wszyscy 

pracownicy szkoły   

Opiekun Szkolnego Koła 

PCK,  

pedagog 

 cały czas realizacji 

programu.  
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5. Kreowanie 

postaw tolerancji 

i szacunku dla 

poglądów innych 

 oraz 

kształtowanie 

umiejętności 

negocjacyjnych  

a) eliminowanie wszelkich 

przejawów  braku tolerancji 

w środowisku naszej szkoły, 

b) wdrażanie  

we wszelkich możliwych 

płaszczyznach kontaktów 

międzyludzkich, prawidłowych 

technik komunikacyjnych 

i negocjacyjnych, 

c) skuteczne rozwiązywanie 

powstających w środowisku 

naszej szkoły konfliktów 

i sytuacji kryzysowych. 

- zdecydowane i konsekwentne  interwencje 

pracowników szkoły w sytuacjach związanych z 

brakiem tolerancji wśród uczniów, 

- realizacja tematyki lekcji dotyczącej tolerancji, 

- Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16 listopada , 

- zajęcia wychowawcze na temat: Prawidłowej postawy 

wobec osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku,  

- okazywanie szacunku osobom starszym i wymagających 

opieki, 

- przeciwdziałanie sytuacjom problemowym poprzez 

tworzenie prawidłowej atmosfery w relacjach  

międzyludzkich w szkole, 

- zajęcia wychowawcze na temat: Od uprzedzeń do 

dyskryminacji, 

- zajęcia poświęcone kulturze i tradycjom mniejszości 

narodowych naszego regionu. 

dyrekcja i wszyscy 

pracownicy szkoły 

 cały czas realizacji 

programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR  V   
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ROZWOJ INTELEKTUALNY UCZNIA – ZAPEWNIENIE JEGO WSZECHSTRONNEGO                                                   

I WIELOKIERUNKOWEGO ROZWOJU   

   
Cel ogólny: Wysoki poziom świadomości uczniów w zakresie życiowej i zawodowej użyteczności wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole   

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni i 

współodpowiedzialni 
Termin  

realizacji   
1. Rozpoznawanie 

możliwości 

intelektualnych 

poszczególnych 

uczniów 

i podejmowanie 

działań służących 

indywidualizacji 

procesu 

nauczania 

a) prawidłowa ocena 

możliwości intelektualnych 

uczniów oraz rozpoznanie ich 

zdolności i zainteresowań, 

b) tworzenie warunków do 

realizacji przez ucznia jego 

aspiracji edukacyjnych w tych 

obszarach, w których może on 

osiągnąć sukces. 

- analiza dokumentów i wyników w nauce uczniów 

przyjętych do naszej szkoły i monitorowanie ich 

osiągnięć w trakcie dalszej edukacji, 

- przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas 

pierwszych w celu wyłonienia  uzdolnionych uczniów z 

różnych obszarów wiedzy, 

- diagnoza stanu zdrowotnego uczniów oraz ich cech 

psychofizycznych pod kątem ich możliwości 

edukacyjnych, 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb 

poszczególnych uczniów w procesie indywidualizacji 

nauczania, 

- planowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

oraz realizowanie jej poprzez różne formy pomocy, 

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych,  

- zajęcia dodatkowe dla uczniów – wyrównawcze lub 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. 

dyrekcja, pielęgniarka 

szkolna, pedagog szkolny 

i psycholog szkolny, 

wychowawcy i nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

początek każdego 

roku szkolnego i cały 

cykl kształcenia 

ucznia 
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2. Diagnozowanie 

warunków 

materialnych 

i sytuacji 

rodzinnej 

uczniów naszej 

szkoły oraz 

organizowanie 

pomocy dla tych, 

którzy jej 

potrzebują 

a) gromadzenie przez 

wychowawców i nauczycieli 

informacji na temat sytuacji 

materialnej i rodzinnej 

uczniów, 

b) wykorzystanie zebranych 

informacji w celu zapewnienia 

oczekiwanej przez ucznia pomocy 

- analiza dokumentacji związanej z sytuacją 

materialną i rodzinną uczniów,   

- realizacja procedur zbierania i przekazywania 

informacji dotyczących uczniów przewlekle chorych                                            

i niepełnosprawnych,  

- diagnozowanie środowiska wychowawczego 

uczniów, 

- współpraca z rodzicami uczniów  posiadających 

orzeczenie z PPP i objęcie opieką uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

- otoczenie troskliwą opieką młodzieży klas 

pierwszych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

niepełnosprawnych i zapewnienie im poczucia 

bezpieczeństwa i akceptacji w środowisku szkolnym, 

- informowanie rodziców o rodzajach i formach 

pomocy proponowanych przez instytucje wspierające 

szkołę,   

- współpraca z instytucjami pomocowymi, 

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów 

z uczniami i jego rodzicami (opiekunami 

prawnymi)w celu uaktualniania posiadanej 

przez szkołę wiedzy o problemach ucznia i jego 

rodziny,   

- udzielanie wszelkiej możliwej                                      

i wszechstronnej pomocy, np. wsparcia 

emocjonalnego i materialnego.  

dyrekcja szkoły, pedagog 

i psycholog szkolny, 

wychowawcy, nauczyciele 

i pozostali pracownicy 

szkoły 

cały czas realizacji 

programu 

3.  Określenie 

przejrzystych 

wymagań 

edukacyjnych 

a) opracowanie dostosowanych do 

potrzeb i możliwości uczniów 

wymagań edukacyjnych 

- zapoznanie uczniów i ich rodziców 

z wymaganiami edukacyjnymi z 

poszczególnych przedmiotów (PZO) oraz  

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy i nauczyciele 

poszczególnych 

cały czas realizacji 

programu 
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z  poszczególnych 

przedmiotów oraz 

kryteriów 

oceniania   

i kryteriów oceniania, 

b) prawidłowe i rzetelne 

stosowanie wymagań 

edukacyjnych i kryteriów 

oceniania. 

Statutem Szkoły  

- systematyczne, obiektywne ocenianie osiągnięć 

uczniów uwzględniające ich możliwości i zdolności 

edukacyjne. 

przedmiotów 

4. Motywowanie 

uczniów do 

efektywnej nauki 

i wdrażanie ich do 

samokształcenia 

a)mobilizowanie uczniów do 

systematycznej pracy, 

b)motywowanie uczniów do 

samokształcenia 

i samodoskonalenia,  

c)wykorzystywanie 

w oddziaływaniu na ucznia 

obowiązującego w szkole systemu 

oceniania i nagradzania  

- stosowanie metod aktywizujących, 

- wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi 

multimedialnych oraz bogatej bazy dydaktycznej 

w procesie edukacyjnym, 

- sprawiedliwe ocenianie i wyróżnianie uczniów 

osiągających sukcesy w nauce, 

-nagradzanie uczestnictwa w konkursach, 

olimpiadach, zawodach,  

-utworzenie galerii szkolnej w formie publikacji 

zdjęć uczniów, którzy uzyskali Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów w celu zmotywowania 

uczniów osiągania sukcesów, 

- spotkania z absolwentami szkoły, którzy odnieśli 

sukces jako wzór do naśladowania, w celu 

zmotywowania obecnych uczniów do doskonalenia 

własnych umiejętności i zdobywania wiedzy, 

- spotkanie uczniów klas maturalnych ze studentami 

psychologii SWPS we Wrocławiu na  temat związany 

z technikami uczenia się lub metodami eliminowania 

skutków stresu, 

- przybliżenie perspektyw  i korzyści w zdobywaniu 

wiedzy w danym zawodzie przez nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, 

- współpraca z  poradniami specjalistycznymi, 

- opieka nad uczniami osiągającymi słabe wyniki 

 

 

nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny i psycholog 

szkolny, dyrekcja szkoły, 

pracownicy biblioteki 

cały czas realizacji 

programu 
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w nauce, wagarujących, rozpoznawanie przyczyn 

niepowodzeń i udzielanie pomocy. 

5. Zaznajamianie 

uczniów 

z technikami 

uczenia się 
i prawidłowego 

organizowania 

nauki własnej 

a)prawidłowy dobór technik 

i środków służących 

skutecznemu uczeniu się, 

b)wdrażanie uczniów do 

wykorzystywania dostępnych 

narzędzi i sposobów uczenia się 

(w tym samokształcenia). 

- ćwiczenia związane z kształtowaniem umiejętności 

uczenia się, pamięcią, koncentracją, kojarzeniem 

i procesami myślenia,   

- edukowanie uczniów w zakresie organizowania 

pracy własnej i efektywnego przygotowywania 

warunków do prawidłowego uczenia się  

- zajęcia edukacyjne dla wybranych klas na temat: 

Efektywne metody uczenia się,  

- zajęcia z technik szybkiego czytania dla 

zainteresowanych uczniów. 

pedagog szkolny 

i psycholog szkolny, 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy 

i nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów. 

  

cały czas realizacji 

programu 
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OBSZAR  VI 

 PRZYJAZNE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO NAUKI  I  PRACY   

Cel ogólny: Zapewnienie bezpiecznych, higienicznych i przyjaznych warunków nauki i pracy uczniom  i pracownikom szkoły.   

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni i 

współodpowiedzialni 
Termin realizacji 

1. Zapewnienie 

bezpieczeństw

a uczniom 

i pracowniko

m szkoły  

a) zapewnienie uczniom poczucia   

bezpieczeństwa 

 -przygotowanie procedur postępowania w 

związku z pandemią Covid19 w ramach 

bezpiecznego powrotu do szkoły,  

-wdrożenie zasad bezpieczeństwa w szkole wśród 

uczniów i pracowników szkoły(dezynfekcja, 

dystans społeczny, maseczki), 

-zaznajomienie z zasadami postępowania w 

przypadku niepokojących objawów chorobowych, 

- wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa uczniów 

poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, 

- utworzenie grupy ratowników szkolnych, 

- wykorzystywanie monitoringu szkoły i systemu 

alarmowania w celu zabezpieczenia terenu szkoły, 

- wyznaczanie dyżurów nauczycieli, 

egzekwowanie przestrzegania harmonogramu 

dyżurów, 

- obowiązek noszenia identyfikatorów przez uczniów,       

–bieżąca kontrola identyfikatorów, 

- przeprowadzenie lekcji we wszystkich klasach na temat 

rozporządzenia RODO - zwłaszcza w zakresie 

bezpieczeństwa danych i postępowania z nimi. 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas,   

B. Szewczyk  

 poszczególni nauczyciele 

i pozostali pracownicy 

szkoły.  

B. Szewczyk 

cały czas realizacji 

programu 
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2. Przestrzeganie 

przepisów 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

oraz przepisów 

przeciwpożarowy

ch  

a) dbałość o przestrzeganie 

przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz przepisów 

przeciw pożarowych 

- organizowanie szkoleń z zakresu BHP dla uczniów 

i nauczycieli, 

- zapoznanie z odpowiednimi procedurami 

w sytuacjach kryzysowych w szczególności zagrożenia 

np. pożarem, atakiem terrorystycznym, 

- zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z planem 

ewakuacji w celu zapobiegania pojawienia się paniki,  

- przeprowadzenie próby ewakuacji , 

- zapoznanie i przypominanie uczniom regulaminów 

BHP w poszczególnych pracowniach szkoły, 

osoby uprawnione, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele i opiekunowie 

pracowni, przedstawiciele 

służb 

cały czas realizacji 

programu 
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3. Pomoc i wsparcie 

w rozwiązywaniu 

szkolnych 

 i pozaszkolnyc

h problemów 

uczniów 

a)umożliwienie pomocy 

i wsparcia w rozwiązywaniu 

szkolnych i pozaszkolnych 

problemów uczniów, 

b)współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Oleśnicy w celu 

rozwiązywania problemów 

indywidualnych uczniów, 

c)organizowanie pomocy 

psychologiczno –  

pedagogicznej w szkole 

- działalność Rzecznika Praw Ucznia,   

-organizowanie warsztatów i spotkań z pedagogiem 

szkolnym oraz z psychologiem szkolnym, 

- korzystanie z oferty Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, zajęcia z doradcą zawodowym; 

konsultacje i porady z pedagogiem i psychologiem 

- utworzenie grupy osobistego rozwoju dla 

zainteresowanych uczniów,  

- mediacje dla uczniów i rodziców z udziałem 

mediatora szkolnego, 

- porady dla uczniów na temat sposobów kontrolowania 

własnych zachowań i emocji, 

- indywidualne rozmowy na temat przyczyn i objawów 

depresji młodzieńczej i jej konsekwencji np. próby 

samobójcze, 

- zajęcia psychoedukację w formie warsztatowej w celu 

kształtowania i wzmacniania pozytywnej samooceny dla 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, 

- zajęcia edukacyjne: „Jak opanować stres maturalny,” 

- zapoznanie z mechanizmami powstawania stresu 

i radzenia sobie ze stresem „Jak opanować emocje  na 

egzaminach?” 

- zajęcia profilaktyczna – edukacyjne dla wybranych klas: 

w tym trening antystresowy celu uzyskania odporności 

w sytuacjach trudnych, szczególnie w okresie pandemii,  

- zapoznanie z metodami uwalniającymi napięcie 

emocjonalne i zmniejszające reakcje na stres, zajęcia 

indywidualne z uczniami „Jak pozbyć się różnych lęków, 

fobii i niepokojów”. 

dyrekcja szkoły, szkolny 

Rzecznik Praw Ucznia, 

Samorząd Uczniowski, 

pedagog i psycholog 

szkolny, wychowawcy klas, 

specjaliści Poradni 

Psychologiczno- 

Pedagogicznej  

 

Małgorzata Kamińska 

cały czas realizacji 

programu  
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4. Przeciwdziałanie agresji 

i przemocy w szkole 
a)diagnozowanie problemu -

ankietowanie, 

b)realizacja zadań mających na 

celu przeciwdziałanie agresji 

i przemocy, gromadzenie 

i upowszechnianie materiałów 

dotyczących organizacji 

zwalczających agresję, przemoc w 

rodzinie i w szkole. 

- praca z uczniami w czasie zajęć 

warsztatowych ,  

- wdrażanie działań przeciwko przemocy i 

agresji, 

- zaznajomienie z przyczynami i skutkami 

stosowania agresji, 

- rozpoznawanie objawów zachowań 

agresywnych i szybka interwencja w celu 

zaniechania aktów przemocy, 

- zajęcia warsztatowe mające na celu 

zapoznanie z odczuciami „ofiary”                             

i ,,agresora” - ćwiczenia poświęcone 

rozwijaniu empatii, 

- poinformowanie, gdzie szukać 

pomocy i jak obronić się w sytuacji 

zagrożenia.  

- zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem 

Niebieskiej 

 Linii. 

- rozmowy indywidualne z uczniami 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

- pomoc i wsparcie dla rodzin 

dysfunkcyjnych oraz niewydolnych 

wychowawczo. 

- aktywne i systematyczne zaangażowanie we 

współpracę z kuratorami sądowymi i innymi 

placówkami wspierającymi działalność w 

sprawowaniu opieki nad uczniami 

dyrekcja szkoły, wychowawcy 

poszczególnych klas, pedagog szkolny 

i psycholog szkolny, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, 

Sądu Rejonowego.  

cały czas 

realizacji 

programu 
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- prelekcja z udziałem funkcjonariusza policji 

lub przedstawiciela Sądu Rejonowego 

Wydziału Rodzin i Nieletnich na temat: 

Uświadomienie odpowiedzialności i 

konsekwencji prawnych wykroczeń i czynów 

przestępczych, 

- wskazanie możliwości udziału w terapii 

indywidualnej, sprawców i ofiar przemocy 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

- uczestniczenie w różnych programach 

profilaktycznych wspierających szkołę 

- coroczne organizowanie imprezy „Stop 

przemocy i agresji – można inaczej,”   

- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej 

poświęconych problemom przemocy i 

agresji, 

  - „Niebieska karta” w szkole – uczniowie i 

rodzice wg potrzeb. Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. Poinformowanie 

uczniów o formach pomocy rodzinie.  

Indywidualne rozmowa z rodzicami uczniów:  

- przeprowadzenie pogłębionej diagnozy 

(rozmowa, ankieta), w celu wyłonienia 

uczniów z grupy ryzyka,  

i kierowania ich do specjalistów. 

- nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami 

uczniów zagrożonych uzależnieniem w celu 

podjęcia terapii, 

- indywidualne rozmowy z wychowawcami, 

nauczycielami uczniów zagrożonych 
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uzależnieniem,  

- włączenie w razie potrzeby indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego 

wobec uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, 

- udział uczniów w spektaklach 

profilaktycznych w MOKiS  w Oleśnicy w 

celu edukacji w zakresie ochrony i 

poszanowania zdrowia własnego i innych,  

- pogłębienie wiedzy o szkodliwości palenia 

papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków w formie prelekcji, wykładów, 

referatów, zajęć warsztatowych  

- emisja filmów o tematyce profilaktyczno-

edukacyjnej dla wszystkich uczniów w 

szkole, 

- przeprowadzenie konkursów plastycznych 

na temat profilaktyki uzależnień, 

- zorganizowanie prelekcji dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców z udziałem specjalisty 

uzależnień lub funkcjonariusza policji na 

temat środków psychoaktywnych i ich 

konsekwencji. Pokaz środków 

psychoaktywnych w celach profilaktycznych 

dla nauczycieli 

 

5. Profilaktyka  
uzależnień 

a)diagnozowanie problemów, 

realizacja zadań mających na celu 

przeciwdziałanie uzależnieniom    

(profilaktyka uniwersalna, 

- wskazanie możliwości pomocy w 

rozwiązaniu problemów związanych z 

uzależnieniem,  

- współpraca z Powiatowym Centrum 

dyrekcja szkoły, osoby prowadzące szkolenia, 

pedagog szkolny i psycholog szkolny, 

pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas, 

nauczyciele, specjaliści z dziedziny Terapii 

cały czas 

realizacji 

programu   
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selektywna, wskazująca), 

b)spotkania z przedstawicielami 

instytucji zajmujących się 

profilaktyką uzależnień, 

c)przygotowanie nauczycieli do 

prowadzenia zajęć poświęconych 

profilaktyce uzależnień. 

d)gromadzenie i upowszechnianie 

materiałów dotyczących 

uzależnień w różnych formach 

przekazu 

Edukacji i Kultury  w ramach realizacji z 

profilaktyki uzależnień,  

- współpraca z lokalnym klubem AA  i 

poradnią odwykową, 

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w 

zakresie realizacji szkolnej interwencji 

profilaktycznej (warsztaty, szkolenia, 

wykłady), 

-udostępnienie informacji o ofercie pomocy 

specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, 

-przekazanie informacji uczniom, rodzicom 

i opiekunom na temat konsekwencji 

prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, 

- procedura postepowania w przypadku 

podejrzenia, że uczeń znajduje się pod 

wpływem środków odurzających, 

psychoaktywnych w formie  

mini wykładu dla nauczycieli, aktualizujący 

ich wiedzę, 

- gromadzenie literatury na temat 

problematyki uzależnień, 

-imprezy artystyczne związane z 

wykorzystaniem profilaktyki uzależnień. 

sztuki teatralne, filmy, pantomimy, 

- zajęcia warsztatowe z zakresu asertywności 

, 

- filmy instruktażowe na temat podejmowania 

Uzależnień w oraz Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej przedstawiciele Komendy 

Powiatowej Policji Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna Sanepid 
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właściwych decyzji ze szczególnym 

uwzględnieniem odmawiania 

w sytuacji nacisku społecznego dotyczącego 

środków zmieniających świadomość,   

- realizacja programu dotyczącego 

szkodliwości używania dopalaczy, 

,,Dopalacze produkt zastępczy”- emisja filmu 

,pogadanka na podstawie mitów dotyczących 

brania dopalaczy, 

- dostarczenie wiedzy, gdzie szukać pomocy 

specjalistów – wszystkie klasy 

- prezentacja multimedialna na temat: Nowe 

środki psychoaktywne -realne zagrożenia, 

- realizacja program antynikotynowy 

,,Dziękuję, nie palę” - klasy pierwsze w 

formie prelekcji i prezentacji multimedialnej, 

- Wykonanie szkolnej tablicy tematycznej:   

Dzień bez papierosa 31maja, 

- Punkt Konsultacyjno - Informacyjny - 

badanie stanu zdrowia uczniów pod kątem 

zawartości tlenku węgla w płucach przez 

pracownika PSSE w Oleśnicy. 

-współuzależnienie – przejawy i sposoby 

przezwyciężania – zajęcia w wybranych 

klasach, 

-Dzień Walki z AIDS - 1 grudnia 

- wykonanie plakatów na szkolny konkurs na 

temat „AIDS,” 

-korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej 

poświęconych problematyce uzależnień,    

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat: 
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FAS - Zespół Poalkoholowego Uszkodzenia 

Płodu  

- uświadomienie konsekwencji zdrowotnych 

spożywania alkoholu przez kobiety 

spodziewające się dziecka -  wybrane klasy  

- realizacja programu przeciw przemocy 

internetowej – filmy edukacyjne, materiały 

dydaktyczne, 

- pogadanki dotyczące ograniczonego zaufania 

i czujności w sieci –  Obchody Dnia 

Bezpiecznego Internetu , 

- realizacji elementów kampanii ,,Powstrzymaj 

pijanego kierowcę”,  

- prelekcje dla pełnoletnich uczniów 

,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. 

6. Wagary a) ścisła współpraca 

wychowawców z dyrektorem, 

pedagogiem szkolnym 

i psychologiem szkolnym oraz 

rodzicami, 

b) diagnoza przyczyn problemu 

- systematyczne kontakty nauczyciela, 

wychowawcy z rodzicami (telefoniczne, e-

dziennik), 

- skuteczny przepływ informacji między 

wychowawcą klasy a pedagogiem szkolnym, 

 - wywiad środowiskowy w miejscu 

zamieszkania ucznia. 

dyrekcja, wychowawcy klas, pedagog 

psycholog szkolny 

cały czas 

realizacji 

programu 

7.Propagowanie zdrowego 

stylu życia i kultury 

fizycznej   

a) uświadamianie uczniom 

potrzeby dbałości o zdrowy styl 

życia oraz kulturę fizyczną 

- kontynuacja Kampanii edukacyjno-

informacyjnej „ Znamię! Znam je?” 

- udział w kołach sportowych,  

 - organizowanie imprez sportowych                    

i zawodów wewnątrzszkolnych 

i międzyszkolnych, oraz udział w imprezach 

i zawodach organizowanych przez inne 

podmioty(imprezy zawieszone w związku z 

pandemią) 

Pedagog szkolny i wychowawczy klas 

 

dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania 

fizycznego, wychowawcy   

                         

 

 

cały czas 

realizacji 

programu 
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- uczestniczenie w dniach sportu, - 

organizowanie wycieczek rekreacyjnych i 

turystycznych, 

- korzystanie z sali gimnastycznej  i siłowni, 

odpowiednio wyposażonej w sprzęt sportowy 

. 

8.  Organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych 

i pomoc w racjonalnym 

zagospodarowaniu czasu 

wolnego 

a) stworzenie różnych możliwości 

rozwijania zdolności, 

umiejętności oraz  pracy 

zespołowej w zajęciach 

pozalekcyjnych,  

 b) nawiązanie bliższych relacji 

interpersonalnych nauczyciela 

z uczniami. 

- prowadzenie kół zainteresowań, 

umożliwienie uczniom udział w różnych 

zajęciach pozalekcyjnych, 

- propagowanie wśród uczniów sposobów 

spędzania wolnego czasu i wskazywanie im 

korzyści związanych z jego właściwym 

zagospodarowaniem. 

 

dyrekcja, wychowawcy klas, pedagog 

szkolny, psycholog szkolny, nauczyciele 

cały czas 

realizacji 

programu 

OBSZAR  VII 

   

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI   

   
Cel ogólny: Satysfakcja i zadowolenie rodziców z pracy dla dobra szkoły i z działań naszej placówki na rzecz uczniów  i ich rodziców.    

   

Cele szczegółowe 
 

Zadania 
 

Formy realizacji 

 

Odpowiedzialni 

i współodpowiedzialni 

 

Termin realizacji 
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1. Zachęcanie 

rodziców do 

uczestnictwa 

w życiu szkoły 

a)udział rodziców w strukturach 

szkoły – Rada Rodziców, 

b)włączenie rodziców do 

organizowania imprez klasowych 

i szkolnych 

- tematyka zebrań z rodzicami (w tym pedagogizacja 

rodziców), 

- udział rodziców ( w wybranych klasach) w zajęciach 

wychowawczych w zakresie planowania  kariery 

zawodowej i życiowej, 

- analiza przyczyn niepowodzeń w nauce oraz ustalenie 

sposobów zmniejszenia zjawiska                                      

na podstawie wyników ankiety w czasie zebrań 

z rodzicami, 

- zachęcanie rodziców do stałego kontaktu ze szkoły 

(zebrania z wychowawcą, kontakt telefoniczny, e-

dziennik),  

- udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych,  

- badanie opinii rodziców o działalności szkoły, 

-współorganizowanie przez rodziców niektórych 

uroczystości szkolnych (studniówka, wycieczki 

i wyjazdy klasowe itp.), 

-zapraszanie przedstawicieli rodziców na ważniejsze 

uroczystości szkolne. 

zespoły ds. ewaluacji 

wewnętrznej,   

Rada Rodziców 

cały czas realizacji 

programu 

2.  Zapewnienie 

prawidłowego 

przepływu 

informacji w 

relacjach szkoła-

dom, dom - szkoła   

a) rozwijanie współpracy 

z rodzicami 

-spotkania z rodzicami przygotowywane przez 

wychowawców klas, 

-w jednostkowych  przypadkach uczniów wywiad 

środowiskowy w miejscu zamieszkania ucznia, 

-stały kontakt z rodzicami, 

-zebrania z rodzicami, 

-konsultacje dla rodziców. 

dyrekcja, wychowawcy 

klas, pedagog szkolny 

i psycholog szkolny, 

nauczyciele 

cały czas realizacji 

programu 
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3. Edukowanie 

rodziców 

w zakresie 

problemów 

współczesnej 

młodzieży 

a) wprowadzenie rodziców 

w zagadnienia dotyczące 

problemów młodzieży 

-informowanie rodziców i opiekunów o skutecznych 

sposobach prowadzenia działań wychowawczych, 

o ofercie pomocy specjalistycznej, o konsekwencjach 

prawnych, o obowiązujących procedurach 

postepowania oraz o metodach współpracy szkół                              

i placówek, z Policją w sytuacjach związanych 

z przeciwdziałaniem używania środków i substancji 

psychoaktywnych oraz zagrożenia narkomanią, 

-organizowanie podczas zebrań pogadanek i szkoleń na 

aktualne tematy związane z problemami i zagrożeniami 

współczesnej młodzieży, 

- udział rodziców w prezentacji multimedialnej                           

i wykładzie na temat: Wpływ środków 

psychoaktywnych na rozwój psychofizyczny 

nastolatków z udziałem specjalisty z PSSE w Oleśnicy 

lub   

Nowe środki psychoaktywne  i ich konsekwencje 

(zajęcia z udziałem funkcjonariusza policji), 

- prelekcja dla rodziców połączona z prezentacją 

multimedialną na temat złożonych problemów wieku 

dojrzewania. 

 

- spotkanie dla rodziców na temat: Przestępczość wśród 

nieletnich z udziałem funkcjonariusza policji,  

- pogadanka dla rodziców na temat konieczności 

pogłębienia relacji i więzi z dziećmi jako podstawowego 

elementu zapobiegającego uzależnieniom                                        

( w czasie zebrań z wychowawcami klas), 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych klas, 

pedagog szkolny, psycholog 

szkolny, nauczyciele 

cały czas realizacji 

programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr roku  

szkolnego 
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4. Podejmowanie 

przez szkołę 

i rodziców 

wspólnych działań 

w procesie 

opiekuńczo 

wychowawczym 

a) nawiązanie relacji 

interpersonalnych nauczycieli 

z rodzicami, 

b) rozwijanie współpracy 

rodzice – szkoła, szkoła –  

rodzice w działaniach 

opiekuńczo – wychowawczych 

-organizowanie wspólnych wyjazdów, wycieczek 

integracyjnych,  

 - konsultacje z rodzicami, 

- -stały kontakt z rodzicami (telefoniczny, e-dziennik), 

- - wyróżnienie rodziców za wzorowe wychowanie 

dziecka, 

- - poinformowanie rodziców o uczniach-laureatach 

naszej szkoły, 

- - zaproszenie rodziców na Galę podsumowującą 

osiągnięcia uczniów. 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas, pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, nauczyciele, 

rodzice 

cały czas realizacji 

programu 

5. Uczestnictwo 

rodziców 

w podejmowaniu 

istotnych dla 

szkoły 

i społeczności 

szkolnej decyzji 

a) konsultowanie 

z przedstawicielami rodziców 

decyzji dotyczących 

najistotniejszych spraw szkoły 

-udział rodziców w strukturach szkoły (Szkolna Rada 

Rodziców, Klasowe Rady Rodziców), 

-wspomaganie szkoły wpłatami na Radę Rodziców.  

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych klas, 

pedagog szkolny, psycholog 

szkolny, nauczyciele, 

rodzice 

cały czas realizacji 

programu 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR  VIII   

   

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Z OTOCZENIA SZKOŁY   
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Cel ogólny: Osiąganie pozytywnych efektów przez szkołę jak i jej otoczenie ze wzajemnej współpracy naszej placówki z instytucjami 

działającymi w środowisku szkoły.    

 

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni 

i współodpowiedzialni 
Termin realizacji 

1. Otwartość szkoły na 

współpracę 

z instytucjami z jej 

otoczenia 

a) nawiązanie współpracy ze 

środowiskiem lokalnym w celu 

wspierania procesu 

wychowania młodzieży 

- kontynuowanie współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnicy, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  

Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury ( Sieć 

współpracy i samokształcenia nauczycieli ), 

Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Komendą 

Powiatową Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, z Gminnymi Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, Starostwem Powiatu, Burmistrzem 

Miasta , Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, 

Powiatowym Urzędem Pracy, zakładami pracy i 

innymi placówkami  oświatowymi działającymi 

na terenie Oleśnicy. 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych klas, 

pedagog szkolny, psycholog 

szkolny, nauczyciele. 

cały czas realizacji 

programu 

2. Kształtowanie 

warunków współpracy 

umożliwiających 

realizację 

wychowawczo 

opiekuńczych zadań 

szkoły 

a) umożliwienie pomocy                       

i wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów uczniów 

- organizowanie spotkań młodzieży z przedstawicielami 

różnych instytucji ze środowiska lokalnego,  

- porady, konsultacje, rozmowy motywujące  

wspierające i terapeutyczne . 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych klas, 

pedagog szkolny i 

psycholog szkolny, 

nauczyciele 

cały czas realizacji 

programu 
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3. Zaangażowanie 

szkoły 

w przygotowywan

ych przez 

współpracujące 

instytucje 

uroczystościach, 

akcjach 
i imprezach 

a) nawiązanie kontaktu z 

instytucjami ze środowiska 

lokalnego, 

b) podjęcie działań integrujących 

środowisko uczniowskie szkół 

ponadpodstawowych 

- udział szkoły w uroczystościach, akcjach, 

imprezach, konkursach organizowanych przez 

współdziałające instytucje i szkoły 

ponadpodstawowe, 

- współpraca z uczniami szkół podstawowych - 

przedstawienie oferty edukacyjnej, 

- Dni Otwarte Szkoły. 

dyrekcja szkoły, 

instytucje 

współpracujące, 

dyrektorzy innych szkół 

ponadpodstawowych,  

Zespół promocji szkoły 

cały czas realizacji 

programu 

4. Poszukiwanie 

nowych, 

różnorodnych form 

współdziałania dla 

dobra lokalnej 

społeczności 

i środowiska 

a)budowanie nowych więzi 

pomiędzy szkołą i instytucjami 

lokalnymi, 

b)angażowanie uczniów 

w kreatywne działania na rzecz 

szkoły i społeczności lokalnej 

-wdrażanie opracowanych przez szkołę oraz 

instytucje z jej otoczenia projektów i programów 

służących dobru lokalnej społeczności i środowisku, 

-inicjatywy uczniów, ich rodziców i pracowników 

szkoły w zakresie umacniania współpracy między 

członkami lokalnej społeczności korzystającej 

z efektów wdrażanych projektów i programów. 

społeczność szkolna Zespołu 

Szkół Zawodowych 

i instytucje współdziałające 

ze szkołą 

 cały czas realizacji 

programu 
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 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH  

 

Profilaktyka jest prowadzona na kilku poziomach: 

Profilaktyka uniwersalna jest adresowana do wszystkich uczniów w określonym wieku, zachowań i dotyczy powszechnie znanych zagrożeń, 

np. przemocy czy używania substancji psychoaktywnych. Jej celem ma być opóźnianie inicjacji, przeciwdziałanie pierwszym próbom 

podejmowania zachowań ryzykownych.  

Profilaktyka selektywna jest ukierunkowana na grupy zwiększonego ryzyka, wymaga dobrego rozpoznania w społeczności szkolnej grup 

uczniów zachowujących się ryzykownie lub znajdujących się w specyficznej sytuacji społecznej, rodzinnej.  

Profilaktyka wskazująca jest adresowana do jednostek wysokiego ryzyka; są to działania polegające na interwencji, terapii dzieci                                    

i młodzieży przejawiających symptomy zaburzeń i wymagających specjalistycznego przygotowania do ich udzielania. Na tym poziomie 

w profilaktykę częściej angażują się różne instytucje, przygotowane do prowadzenia pomocy psychologicznej lub medycznej.    

Strategie działań profilaktycznych podejmowanych w szkole:  

-informacyjne w celu dostarczeniu informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i w związku z tym dokonywania racjonalnego wyboru; 

-edukacyjne - wspomagające rozwijanie umiejętności społecznych; 

-alternatywne wspierające i zaspakajające ważne potrzeby jednostki i dążenia do osiągania satysfakcji w życiu; 

-interwencyjne nastawione na pomoc osobom mających trudności oraz wspieranie ich w sytuacjach kryzysowych.  

Program w obszarze PROFILAKTYKI określa cele ukierunkowane w szczególności: 

   

1. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizowaniu  działań wychowawczych i profilaktycznych starając się stworzyć 

bezpieczne i przyjazne środowisko szkolne dla wszystkich uczniów.   

2.  Aktywnie uczestniczą w budowaniu  atmosfery  ciepła, życzliwości, zrozumienia i tolerancji w szkole. 

3. Podejmują działania ukierunkowane są na stworzenie właściwych stosunków interpersonalnych na wszystkich poziomach: uczeń 

– uczeń; uczeń – nauczyciel; nauczyciel – rodzic, co prowadzi również do kształtowania i wzmacniania zasad  kultury osobistej, 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz szacunku dla innych.  

4. Promują  zdrowy styl życia, wolny od uzależnień i wszelkiego rodzaju przemocy.   
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 Zespół , który przygotował  program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dokonał: 

a) identyfikacji problemów; 

b) diagnozy środowiska szkolnego; 

c) określenia kierunków działań interwencyjnych i profilaktycznych; 

d) określenia przewidywanych efektów podjętych działań.    

 

I. Diagnoza środowiska szkolnego. 

1.Przeprowadzano diagnozę środowiska szkolnego uwzględniająca zapotrzebowanie na działania wychowawcze i profilaktyczne przez 

pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i wybranych nauczycieli poprzez: 

                      a) ankiety dla uczniów;    

                      b) ankiety dla nauczycieli, 

                      c) ankiety dla rodziców,  

                      d) ankiety dla wszystkich pracowników szkoły,  

                      e) analiza czynników chroniących i czynników ryzyka w środowisku szkolnym, 

                      f) wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami, 

                      g) obserwacje zachowań uczniów, rozmowy indywidualne, 

                       h) analizę frekwencji w elektronicznych dziennikach lekcyjnych, 

                       i) analizę uwag o uczniach, które wpisują nauczyciele przedmiotów do dzienników, 

                       j) analizę frekwencji rodziców na zebraniach i konsultacjach organizowanych przez szkołę,  

k)analizę dokumentacji wychowawców klasowych, pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego, w tym kontakty z instytucjami    

wspierającymi szkołę w zakresie realizowanych działań profilaktycznych. wyników badań ankietowych wśród uczniów 

przeprowadzonych przez pedagoga i wychowawców, 
 

l)dokumentów szkolnych ( opinie, orzeczenia, protokoły Rad Pedagogicznych),   
 

m)informacji wychowawców klas i innych nauczycieli pracujących w szkole o bieżących problemach wychowawczych   
 

             n)rozmów z kuratorami sądowymi  
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            o)wyników ogólnopolskiej diagnozy zawartej w Rządowym programie na lata 2014- 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,  Informację            

postawy o wynikach kontroli NIK „Profilaktyka narkomanii w szkołach”,  Raport „Młodzież2013” Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej 

CBOS, Raport „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną” który powstał w ramach Europejskiego program badań ankietowych w 

szkołach, wyniki badań wśród 15–64 latków 2014/2015 „Substancje psychoaktywne i zachowania”. 

 

Uwzględniono następujące czynniki chroniące: 

1. Bogate tradycje szkoły. 

2. Możliwość kształcenia ogólnego i zawodowego.  

3. Dobry wynik egzaminu maturalnego i zawodowego. 

4. Kulturotwórcza rola szkoły w środowisku.  

5. Nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe oraz centrum multimedialne.  

6. Sala gimnastyczna.  

7. Oferta zajęć pozalekcyjnych. 

8. Skomputeryzowana biblioteka. 

9. Internet w szkole.  

10. Angażowanie się w działania prospołeczne. 

 

Uwzględniono następujące czynniki ryzyka:  

1. Odległość od szkoły dla uczniów dojeżdżających.  

2. Niewystarczający kontakt rodziców ze szkołą. 

3. Wyjazdy rodziców w celach zarobkowych poza granice kraju. 

4. Zbyt mała odległość punktów sprzedaży alkoholu od szkoły. 

5. Skromna oferta miejsc kulturalnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży w mieście i w miejscu zamieszkania.  

6. Niedostateczna opieka medyczna na terenie szkoły.  

7. Niepowodzenia w nauce szkolnej i związany z tym faktem brak wiary we własne siły.  

8. Przynależność do negatywnej grupy, uleganie negatywnej presji rówieśniczej.  
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9. Zachowania ryzykowne.  

 

2. Analiza wyników diagnozy potwierdziła wstępnie założone obszary zagrożeń występujących w naszej szkole. 

II. Identyfikacja problemu.   

Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego stwierdzono, że  w szkole występują następujące problemy: 

    •  coraz silniejszy wpływ dostępności komputera, Internetu oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych na zachowania młodzieży 

(zmniejszona motywacja do nauki, zubożenie w zakresie rozwijania pasji i zainteresowań, ograniczenia w zakresie relacji interpersonalnych, 

w tym rówieśniczych);  

    •  coraz większe ryzyko powstawania silnej zależności młodego człowieka od komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, 

telekomunikacyjnych;  

    •  brak dyscypliny i niska kultura osobista wśród uczniów w szkole problem wagarów;   

    • brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne; 

    • problem wagarów;    

    •  palenie papierosów, sięganie po substancje psychoaktywne; 

    • akty agresji i przemocy rówieśniczej, w  tym agresji w portalach społecznościowych;  

    • ubóstwo materialne rodziców (brak podręczników, brak środków finansowych na wycieczki, wyjazdy do kina, do teatru i inne 

przedsięwzięcia szkolne), problem dysfunkcji środowiska wewnątrzrodzinnego (m.in. uzależnienia, przemoc domowa). 

III. Kierunki działań interwencyjnych i profilaktycznych.  

Analiza sposobu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawnych, Statutu Szkoły, działań wychowawczych                                                      

i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem.  

Działania szkoły w kierunkach wskazanych po uzyskaniu wyników diagnozy: 

         1/ realizacja współpracy z instytucjami, które oferowały swą pomoc merytoryczną (szkolenia Rady Pedagogicznej, zajęcia dla 

zainteresowanej grupy rodziców, zajęcia organizowane w klasach, kierowanie uczniów na wybrane zajęcia w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej lub zajęcia realizowane w ramach programów wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem),  

2/ doskonalenie umiejętności nauczycieli - poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli, a przede wszystkim wychowawców 

klas, o takie kwestie jak:   
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-współpraca z rodzicami – pomoc w rozwiązywaniu problemów zwłaszcza dotyczących wieku  dojrzewania, 

-uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia o charakterze behawioralnym (uzależnienie od Internetu, gier),   

-agresja rówieśnicza i w Internecie,  

– zachowania asertywne; mobbing/bullying wśród młodzieży – jak przeciwdziałać tym zjawiskom w klasie/ szkole.                                  

-zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów w tym zmotywowanie uczniów do właściwej frekwencji,   

-poczucia własnej wartości u uczniów,   

-przejawy depresji młodzieńczej wśród młodzieży,  

Systematyczna współpraca w zastosowaniu procedur postępowania w jednostkowych przypadkach uczniów i stosowanie odpowiednich 

form pomocy w tym zakresie.  Organizowanie rad  szkoleniowych  dla nauczycieli na tematy uwzględniające integrację środowiska 

nauczycielskiego wokół  podejmowanej problematyki.  

3/ systematyczne wzbogacanie biblioteki szkolnej oraz biblioteki podręcznej pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego                                              

w specjalistyczne materiały i publikacje dotyczące profilaktyki,  

4/ poszerzenie aktywności przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do konkretnych działań(uczniowie powinni mieć prawo 

zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw, a także poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się w ich środowisku),  

5/organizowanie profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach godzin z wychowawcą, spotkań z pedagogiem szkolnym                                   

i psychologiem szkolnym, spotkań z pielęgniarką, ze specjalistami , 

6/ utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami w celu wymiany poglądów, uwrażliwiania na problemy młodzieży, a także 

angażowanie ich w realizację zadań szkoły wynikających z planu profilaktyki, 

7/ organizowanie w szkole imprez tematycznych o charakterze profilaktycznym (happeningi, konkursy, przedstawienia),  

8/ realizowanie zajęć edukacyjnych i programów profilaktycznych przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego i psychologa 

szkolnego, pielęgniarkę i specjalistów z poza szkoły, 

9/ podejmowanie działań w celu zapewnienia uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu, umożliwiających rozwój 

pasji i zainteresowań – w tym zawodowych,  

10/ aktywne formy spędzania wolnego czasu, np. zajęcia rekreacyjne  
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11/zajęcia sportowe i rekreacyjne,   

12/atrakcyjne praktyki zawodowe czy organizowane w miarę możliwości dodatkowych kursów umożliwiających rozwój umiejętności 

zawodowych i zdobycie dodatkowych kwalifikacji), 

 13/ promocja zdrowego stylu życia (kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów oraz zachowań 

chroniących zdrowie własne i innych ludzi), 

14/ podejmowanie zintegrowanych działań wobec trudnych sytuacji wychowawczych – współpraca w-ce dyrektora ds.  

wychowawczych, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, wychowawców klas, ewentualnie innych nauczycieli uczących; powołanie 

Zespołu Wychowawczego. 

  

 Ewaluacja programu wychowawczo i profilaktycznego, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych  

 oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem.   

 

IV. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych.   

1.Wychowawcy klas, pedagog szkolny i psycholog szkolny prowadzą systematyczną obserwację uczniów i ich zachowań dotyczących 

działań w wyodrębnionych obszarach zagrożeń.   

2.Nauczyciele wszystkich przedmiotów posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania (oraz współdziałania 

z innymi instytucjami) w konkretnych przypadkach i stosują różnorodne formy pomocy oraz procedury postępowania w sytuacjach 

kryzysowych. Następuje poprawa w zakresie relacji uczeń - nauczyciel - rodzic. 

3.Wskaźnik uczniów opuszczających nagminnie zajęcia edukacyjne jest coraz niższy.   

4. Uczniowie są wyposażani w wiedzę o szkodliwości środków uzależniających, a także o ryzyku uzależnień o charakterze 

behawioralnym.   

5. Uczniowie radzą sobie ze stresem oraz innymi trudnymi sytuacjami oraz wiedzą, gdzie poszukiwać pomocy . 
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6.W szkole zmniejszy się liczba uczniów bez podręczników (efekt działalności giełdy), na stanie biblioteki znajdą się komplety 

podręczników, które będą mogli wypożyczać uczniowie z gorzej sytuowanych materialnie rodzin. 

7.Wykorzystywanie, znajdujących się w bibliotece szkolnej materiałów i publikacji dotyczących profilaktyki, w pracy, samokształceniu 

nauczycieli oraz uczniów - tworzony jest bank publikacji i scenariuszy zajęć profilaktycznych z uczniami, również wypracowanych 

przez nauczycieli naszej szkoły.   

8.Uczniowie radzą sobie ze stresem oraz innymi trudnymi sytuacjami oraz wiedzą, gdzie poszukiwać pomocy. 

9.Uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia instytucji profesjonalnych (GOPS, MOPS, PPP, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej).   

10.Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia (promowanie abstynencji tytoniowej, alkoholowej i 

narkotykowej, bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu oraz innych urządzeń mobilnych, zanika moda na palenie, picie, 

narkotyki, w tym dopalacze).   

11.W szkole prowadzone są skuteczne  i uzasadnione zajęcia, w tym zajęcia warsztatowe (również w ramach realizowanych form 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej) oraz programy profilaktyczne dla uczniów.   

12.W szkole realizowane są imprezy o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym.   

13.Następuje poprawa wyników w nauce (coraz więcej uczniów bierze udział w różnych konkursach, zawodach).   

      14. Stopniowo poprawia się aktywność i samorządność uczniów.                                                                                                                                                           

 15.Uczniowie czują się współgospodarzami szkoły. Uczniowie wspólnie z nauczycielami organizują wycieczki, biwaki, wyjazdy do 

teatru, kina i inne imprezy integrujące społeczność szkolną.   

16.Coraz więcej uczniów uprawia różne dyscypliny sportowe, co wzmacnia ich zdrowie,odporność, poczucie własnej wartości,                

a jednocześnie pozwala osiągać sukcesy na zawodach sportowych.   

17.Uczniowie są wyposażani w wiedzę o szkodliwości środków uzależniających, a także o ryzyku uzależnień o charakterze 

behawioralnym.   

18.Wszyscy w szkole przestrzegają kultury słowa, dbają o kulturę w zachowaniu.   

19.Dzięki atmosferze wytworzonej w szkole uczniowie klas pierwszych z powodzeniem adaptują się w nowym środowisku.   
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V. Harmonogram działań w poszczególnych obszarach zagrożeń.   

I. BRAK MOTYWACJI DO NAUKI, NISKIE POTRZEBY EDUKACYJNE, WAGARY   

LP.   Działania   Odpowiedzialny   Termin realizacji   

1. Porady, konsultacje dla rodziców i uczniów oraz terapia indywidualna 

(specjaliści z PPP). 

wychowawcy klas, pedagog 

szkolny, psycholog szkolny 

cały rok 

2. Pedagogizacja i psychoedukacja rodziców. wychowawcy klas, nauczyciele 

przedmiotu, pedagog szkolny, 

psycholog szkolny (ewentualnie 

specjaliści z PPP) 

cały rok, zebrania z rodzicami 

3. Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców (również w ramach 

form pomocy p-p), zajęcia w ramach realizowanych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy, specjaliści szkolni 

i/lub PPP 

cały rok 

4. Stosowanie aktywnych metod nauczania, wykorzystywanie 

multimedialnych środków dydaktycznych: 

- stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach; 

- organizacja lekcji koleżeńskich z ukierunkowaniem na pracę 

i zaangażowanie uczniów na lekcjach. 

 nauczyciele przedmiotów cały rok 

5. Stała kontrola frekwencji na wszystkich zajęciach. Ustalenie z rodzicami 

zasad usprawiedliwiania nieobecności – dostęp rodziców do e-dziennika, 

korzystanie ze szkolnego wzoru dokumentu do usprawiedliwiania 

nieobecności 

 wychowawcy klas, nauczyciele cały rok   

zebrania z rodzicami 
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6. Stała kontrola frekwencji każdego ucznia w poszczególnych 

klasach – rozmowy indywidualne z uczniami opuszczającymi 

zajęcia szkolne. 

pedagog szkolny, psycholog, 

wicedyrektor ds. wychowawczych   

10-15 dnia każdego miesiąca danego 

roku szkolnego 

 

II. DYSCYPLINA SZKOLNA, NISKA KULTURA OSOBISTA   

   
LP. Działania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Zapoznanie i przypomnienie uczniom zasad wystawiania ocen 

zachowania, ze szczególnym podkreśleniem wpływu nagannego 

zachowania się i niskiej kultury słowa. 

wychowawcy, samorząd 

uczniowski, Rada Rodziców 

wrzesień 

2. Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów - np. 

analiza wpisów w dziennikach. 

wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

3. Organizowanie w ramach czasu wolnego zajęć wychowawczych 

(integracyjne spotkania, wycieczki, dyskoteki, wyjazdy do teatru). 

wychowawcy klas zgodnie z potrzebami uczniów  

4. Informowanie rodziców o zachowaniach uczniów na podstawie uwag i 

wpisów w dziennikach elektronicznych. 

wychowawcy klas na bieżąco 

 

III. UZALEŻNIENIA   

   
LP. Działania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Diagnozowanie uczniów klas pierwszych . 

Przygotowanie odpowiedniego algorytmu postępowania i jego 

prezentacja; przedstawienie wniosków do pracy wychowawczo-

profilaktycznej; podjęcie działań 

pedagog szkolny i psycholog 

szkolny, wychowawcy klas 

I semestr roku szkolnego 
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2. Ukazywanie skutków nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii. 

Kształtowanie postawy asertywnej. 

Uświadamianie groźby zjawisk patologii społecznej i sposobów ich 

zapobiegania. 

wychowawcy klas, pedagog 

szkolny i psycholog szkolny,  

specjaliści   

terapeuci uzależnień  

 

cały rok 

3. Realizacja tematów poruszających problem szkodliwości uzależnień 

(alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze i inne). Realizacja tematów 

związanych z bezpiecznym używaniem komputera i internetu, 

dotycząca uzależnień o charakterze behawioralnym   

wychowawcy klas, nauczyciele  

przedmiotów, pedagog szkolny i 

psycholog szkolny, pielęgniarka 

(ewentualnie specjaliści z zewnątrz) 

cały rok  

4. Zebrania z rodzicami i informowanie ich o problemach uzależnień w 

klasach (analiza wyników ankiety w kl. I ). 

Ustalenie wspólnych rozwiązań sytuacji problemowych.   

wychowawcy klas na zebraniach z rodzicami. wg 

potrzeb 

5.  Pedagogizacja i psychoedukacja rodziców – spotkania indywidualne, 

ewentualnie szkolenia również o charakterze warsztatowym 

pedagog, psycholog szkolny, ew. 

specjaliści z instytucji 

wspierających szkołę w zakresie 

profilaktyki  

wg potrzeb 

5. Realizacja programów profilaktycznych, m.in. we współpracy z 

instytucjami wspomagającymi szkołę w zakresie profilaktyki. 

pedagog, psycholog szkolny, n-le, 

wychowawcy klas 

wg planu 

6. Przygotowanie wykazu instytucji, do których można się zwrócić o 

pomoc w przypadku uzależnień. 

pedagog szkolny i psycholog 

szkolny. 

wrzesień 

7. Edukacja nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień. dyrekcja wg potrzeb 

   

   

IV. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE 
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LP.   Działania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Przeprowadzanie spotkań z pedagogiem, psychologiem, 

przedstawicielami sądu, policji - spotkania z młodzieżą, rodzicami, 

nauczycielami mające na celu uświadomienie problemu 

i zaangażowanie we współpracę w niwelowania aktów agresji 

i przemocy w szkole. 

wychowawcy klas, pedagog szkolny 

i psycholog szkolny 

cały rok   

   

2. Dbałość o integrację zespołu klasowego – zajęcia integracyjne w 

klasach I oraz w pozostałych klasach, wg zdiagnozowanych potrzeb. 

wychowawcy klas; psycholog 

szkolny, specjaliści z PPP 

początek I semestru (klasy 

Isze), pozostałe klasy wg 

potrzeb 

3. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności dot. radzenia sobie 

z agresją i przemocą (również „w sieci”), kształtowanie zachowań 

asertywnych, wzmacnianie samooceny podczas zajęć indywidualnych 

lub grupowych, zajęć edukacyjnych, również w ramach realizowanych 

form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

wychowawcy klas, specjaliści 

szkolni, specjaliści z PPP   

cały rok 

4. Przeprowadzanie ankiet socjometrycznych w klasach I, ustalenie 

pozycji uczniów w klasie. 

wychowawcy klas, pedagog szkolny. I semestr  roku szkolnego 

5. Działania mające na celu sporządzenie tematycznego zestawienia 

bibliograficznego, gromadzenie ulotek informacyjnych zawierających 

spis wybranych publikacji oraz wykaz instytucji wspomagających 

szkołę i rodziców w przeciwdziałaniu przemocy i agresji 

rówieśniczej.   

nauczyciele biblioteki, pedagog szkolny 

i psycholog szkolny, pielęgniarka, 

wychowawcy klas, dyrekcja. 

cały rok 

6. Przygotowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez 

młodzież (np. Otrzęsiny, Andrzejki, Walentynki, Dzień Wiosny – „Stop 

agresji i przemocy”, wyjazdy do teatru, kina, dyskoteki, wycieczki; inne 

imprezy integrujące społeczność szkolną. 

wychowawcy klas, nauczyciele. 

dyrekcja 

cały rok 
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7. Analiza i rozwiązywanie zgłaszanych przez uczniów problemów. rzecznik praw ucznia, pedagog szkolny   

 

cały rok 

8.   Przestrzeganie procedur postępowania w razie wystąpienia różnych 

form agresji i przemocy -zastosowanie postanowień, również zawartych 

w strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz 

interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem . 

wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny 

i psycholog szkolny, dyrekcja 

wg potrzeb 

9.   Działania interwencyjne w postaci spotkań indywidualnych ze 

sprawcami/ofiarami przemocy lub spotkań o charakterze zajęć 

warsztatowych w klasach. 

pedagog szkolny i psycholog szkolny 

wicedyrektor ds. wychowawczych 

wg potrzeb 

   

 

PRZECIWDZIAŁANIE NIEDOSTATKOWI MATERIALNEMU ORAZ DYSFUNKCJOM ŚRODOWISKA RODZINNEGO 

UCZNIÓW   

   
LP. Działania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Poznanie warunków domowych ucznia i sytuacji rodzinnej na podstawie 

rozmów, ankiet, wywiadów środowiskowych.  

 wychowawcy klas, pedagog szkolny 

i psycholog szkolny, dyrekcja   

cały rok (wg potrzeb) 

2. Informowanie rodziców i uczniów o możliwościach pozyskiwania 

pomocy finansowej z instytucji społecznych i instytucji wspierających 

szkołę. 

wychowawcy klas wg potrzeb 

3. Dofinansowanie z funduszu RR imprez szkolnych, klasowych oraz 

przyznawania zasiłków losowych. 

Rada Rodziców. dyrekcja  wg potrzeb 
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4. Organizacja giełd używanych podręczników. biblioteka szkolna, nauczyciele, dyrekcja wrzesień 

5. Diagnoza środowiska rodzinnego pod kątem występowania obszarów 

dysfunkcji (przemoc, uzależnienia). 

pedagog szkolny i psycholog szkolny.   I semestr roku szkolnego wg 

potrzeb 

6. Diagnoza środowiska rodzinnego podczas spotkań indywidualnych. 

Konsultacja dla rodziców/opiekunów – baza placówek świadczących 

różne formy pomocy dla osób przeżywających kryzysy. 

pedagog szkolny i psycholog szkolny wg potrzeb 

7. Działania interwencyjne w sytuacjach stanowiących istotne zagrożenie 

dla ucznia (np. zawiadomienie prokuratury w sytuacji przemocy 

domowej; wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie osoby 

uzależnionej, wniosek do sądu rejonowego o wyjaśnienie sytuacji 

rodzinnej ucznia. 

wicedyrektor, dyrekcja, pedagog szkolny 

psycholog szkolny ,wychowawcy klas 

wg potrzeb 

 

 

Oceny efektów realizacji Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, obok bieżące go monitorowania oraz samooceny przeprowadzanej przez zainteresowane 

podmioty, dokonuje się w trakcie posiedzenia RP –podsumowującej rok szkolny. Podstawą do formułowania ocen będą narzędzia stosowane w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły, 

czyli sprawozdania, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań. Przebieg 

pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą 

doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można się spodziewać, gdy ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego dokonuje się na 

podstawie systematycznych obserwacji procesu wychowawczo-profilaktycznego. Wskaźniki ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły: 

A. Ilościowe: 

 frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych, 

 liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych, 

liczba uczniów z problemami wychowawczymi, 

 liczba uczniów biorących udział w konkursach, liczba finalistów, laureatów, 

 ilość wycieczek krajowych oraz zagranicznych organizowanych przez szkołę, 

 realizacja, na godzinach wychowawczych i innych, tematyki z zakresu Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 
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 liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły, uczestniczących w zebraniach i wywiadówkach. 

B. Jakościowe: 

 aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i w wydarzeniach pozaszkolnych, 

 umiejętności, wiedza i postawy uczniów, 

 samopoczucie uczniów zarówno w klasie i szkole jak i poza nimi, 

 przyczyny słabej frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

 przestrzeganie zasad sformułowanych w programie, 

 stan bezpieczeństwa w szkole, 

 postęp w zachowaniu i nauce, 

 współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

C. Sposoby i środki ewaluacji: 

 obserwacja i ocena zachowania uczniów, 

 obserwacja postępów w nauce i zachowaniu, 

 obserwacja i ocena zaangażowania uczniów w życie szkoły, 

 ocena samopoczucia ucznia w szkole, 

 ocena pracy wychowawczej. 

D. Narzędzia ewaluacji: 

 ankieta  

 obserwacja  

 analiza dokumentacji szkolnej 

 rozmowa 

 wywiad 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z treścią Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły zapoznają się uczniowie i ich rodzice  oraz wychowawcy klas. 

2. Program zatwierdza Rada Pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zmian w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

4. Zmiany muszą być zgodne z Prawem Oświatowym i Statutem Szkoły. 

5. Program wychowawczo –profilaktyczny szkoły jest podstawą do zaplanowania działań wychowawczo-profilaktycznych dla wszystkich klas. 
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Zespół do opracowania i oceniania realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:                                                                                        

1. Małgorzata Kamińska                   ……………………….. 

2. Ewa Piątkowska -Mider                   ……………………….. 

3. Beata Horbacz                                       ……………………….. 

4. Katarzyna Kwaczyńska                         ……………………….. 

5. Joanna Dziedzina                                  ……………………….. 

6. Marta Żminkowska                               ……………………….. 

7. Edyta Noczyńska                                  ……………………….. 

8. Izabela Łukawska                                 ………………………..                      

9. Renata Iwaniec                                 ………………………..                                             

10. Agnieszka Wiśniewska                         ……………………….. 

11. Barbara Pawlak-Niewienda                  ……………………….. 

                                                                                                                                                                                     Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                             

               Rada Rodziców:                  

                                                                             Samorząd Szkolny: 

……………………………                    ………………………………                

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

 ………………………………     ………………………………                             

Program wychowawczo-profilaktyczny w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy. (art. 84, ust. 1  

3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)  

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 15września 2020 r. 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców w dniu 15 września 2020 r.   

W porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu 15 września 2020 r. 

 


