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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek starał się być coraz bardziej człowiekiem 

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; 

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby również 

umiał bardziej być 

nie tylko z drugimi, ale i dla drugich" 
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WPROWADZENIE 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach i jego internacie opiera się na 

hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, 

wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.  

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem 

szkoły, w tym z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. 

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 

społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w 

rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, 

jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość 

o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny.  

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania 

jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i 

młodzieży.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest spójny z zatwierdzonym 

szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 

programowej.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób dążenia do osiągania 

celów kształcenia oraz realizacji zadań wychowawczych określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. Uwzględnia także kierunki i formy oddziaływań 

wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, 

rodziców i nauczycieli.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, 

w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku 

szkolnym, z uwzględnieniem: 



 

 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w 

roku szkolnym 2021/2022. 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania 

i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski 

nauczycieli, uczniów, rodziców). 

Podstawowym celem niniejszego Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

 

 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i 

stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

I. Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, 

poz. 483 ze zm.). 



 

 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze 

zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

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

zm.). 

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 

r. poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tyto-

niu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie za-

kresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziała-

nia narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2023:  

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowie-

dzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację za-

jęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia 

się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji na-

uczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formu-

łą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – 

wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i sku-

tecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach 

edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształ-

towanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach spo-

łecznościowych. 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umie-

jętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzie-

ciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 



 

 

 

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb 

pełny stacjonarny – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym 

dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19. 

 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach . 

 

Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – 

sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w okresie 04.2000-01.2021) 

 

 

II. MISJA  

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego to najstarsza i niezwykle za-

służona dla miasta szkoła średnia, której organem prowadzącym jest Powiat Puławski. Oferu-

jemy kształcenie na najwyższym poziomie i zapewniamy uczniom możliwość kontynuacji 

nauki na uczelniach wyższych w Polsce i poza granicami kraju. Nasi absolwenci doskonale 

radzą sobie jako studenci prestiżowych uniwersytetów, uczelni technicznych, ekonomicznych 

i innych szkół wyższych. Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna I LO stawia na 

rozwój indywidualnych zdolności uczniów i perfekcyjnie przygotowuje młodzież do egzami-

nów. Świadczą o tym uzyskiwane przez nas bardzo wysokie wyniki maturalne. Od wielu lat 

I LO szczyci się najwyższymi wynikami zdawalności na maturze, zaś średnie wyniki 

z poszczególnych przedmiotów przewyższają średnie wojewódzkie i krajowe, co umożliwia 

uczniom I LO podejmowanie nauki na wymarzonych kierunkach studiów. Naszym wielkim 

sukcesem jest zdobycie tytułu honorowego Rankingu „Perspektyw”- SREBRNEJ SZKOŁY 

2022 wśród najlepszych liceów w Polsce. Mamy najwyższy wskaźnik Edukacyjnej Wartości 

Dodanej w powiecie. Wysoki poziom nauczania i atrakcyjna oferta kształcenia dostosowana 

do wymogów rynku pracy i współczesnego świata wyróżnia szkołę, powodując jej ogromną 

popularność wśród uczniów Puław i okolic. Zaufanie, jakim obdarzają nas młodzi ludzie 

i ich rodzice mobilizuje kadrę I LO do ciągłego doskonalenia się i motywuje do utrzymania 



 

 

najwyższych standardów kształcenia. I LO jest szkołą, która nieustannie zmienia się i rozwija, 

nauczamy i wychowujemy uczniów w duchu patriotycznym, poszanowaniu tradycji, dzięki 

temu  podejmują oni mądre i odpowiedzialne decyzje, dotyczące własnego rozwoju, dalszej 

edukacji i dorosłego życia. 

Młodzież I LO nieustannie rozwija swoje zainteresowania i pasje. Każdego roku skut-

kuje to udziałem w olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie doskonale radzą sobie na 

szczeblach okręgowych i centralnych. Ponadto młodzież I LO zajmuje miejsca na podium w 

różnorodnych konkursach ogólnopolskich, powiatowych artystycznych, prozdrowotnych, 

sportowych i innych. 

Owocem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli jest nadany szkole przez MEN tytuł 

Szkoły Odkrywców Talentów, potwierdzeniem zaś właściwych standardów funkcjonowania 

I LO jest tytuł Wiarygodnej Szkoły.  

Misją szkoły jest więc kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpo-

wiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętno-

ści nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła 

zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psy-

chicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją 

szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i 

w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycz-

nych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej 

tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo 

uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psy-

chicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osią-

gnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościo-

wanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wy-

chowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”).  

Program oparty jest o wspólnie wybrane przez społeczność szkolną wartości: 

 



 

 

- rodzina, 

-przyjaźń,  

- tolerancja, 

- patriotyzm,  

- poszanowanie religii, tradycji, historii,  

- zdrowie, 

- godność,  

- szacunek, 

- altruizm, 

- otwartość na drugiego człowieka,  

- odpowiedzialność, 

- uczciwość, 

- nauka.  

 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Dążeniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach i 

Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach jest 

przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz 

podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,  

 prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami 

zakaźnymi (np. COVID-19), 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i 

technologie informatyczne, 

 jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 



 

 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,  

 zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej 

epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z 

długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego), 

 rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a 

podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. 

stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych), 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i 

profilaktycznych szkoły).  

 

IV. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH 

W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Podstawę do podejmowania działalności wychowawczej i profilaktycznej, stanowi 

opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza. W oparciu o diagnozę nauczyciel lub 

wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybiera formę, w której realizuje 

systematyczną działalność wychowawczą i profilaktyczną wśród uczniów oraz 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników szkoły w celu przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym narkomanii. 

 

Wyniki tegorocznej diagnozy zostały zaprezentowane poniżej. 

Czynniki chroniące 

Do czynników chroniących z całą pewnością można zaliczyć bezpieczne środowisko 

szkolne i internackie. W szkole i internacie jest zainstalowany system monitoringu na 

wszystkich korytarzach, a wejście osób spoza szkoły jest ograniczone poprzez nadzór 

pracowników obsługi obecnych w czasie pracy szkoły na dyżurce usytuowanej naprzeciwko 

wejścia głównego oraz domofon wizualny, który umożliwia weryfikację osób wchodzących 

na teren budynku szkoły a także poprzez system kart elektronicznych dla uczniów i 

pracowników szkoły utrudniających zdecydowanie wejście oraz przebywanie na terenie 

szkoły osób spoza społeczności szkolnej. Ponadto monitoring obejmuje też plac wokół szkoły, 



 

 

boiska szkolne oraz teren internatu. Na wszystkich korytarzach szkolnych nauczyciele pełnią 

dyżury międzylekcyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. W związku z trwającą 

epidemią COVID – 19 opracowano i wdrożono Procedury funkcjonowania I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach oraz internatu w czasie 

epidemii od dnia 1 września 2020 roku. 

W szkole i internacie zatrudniona jest wykwalifikowana kadra, która dba 

o odpowiednią realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych. Nauczyciele prowadzą 

zajęcia pozalekcyjne i wychowawcze w szkole i internacie tak, że każdy uczeń może rozwijać 

swoje pasje i zainteresowania albo uzyskać fachową pomoc w nadrobieniu braków 

z konkretnego przedmiotu, jeżeli ma problemy z opanowaniem materiału szkolnego.  

Szkoła organizuje też rozmaite działania i imprezy przy współudziale organizacji ze 

środowiska lokalnego. Na terenie liceum prężnie działa wolontariat uczniowski wspierający 

stale Hospicjum im. Św. Matki Teresy w Puławach oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

w Puławach, młodzież z internatu uczestniczy w akcjach WOŚP i Szlachetnej Paczki. 

Młodzież uczęszczająca do naszej szkoły pochodzi w znacznej większości z rodzin 

pełnych i jest wychowywana przez swoich biologicznych rodziców. Osoby wychowywane 

w rodzinach zastępczych czy przez dalszych krewnych stanowią minimalny odsetek 

społeczności szkolnej. Stanowi to z pewnością jeden z ważniejszych czynników chroniących 

oraz stwarza właściwe środowisko rozwoju młodego człowieka.  

W ramach ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i internatu 

przeprowadzonej w klasach I, II, III i IV liceum (badano jedną trzecią społeczności 

uczniowskiej anonimową ankietą – te same osoby i tą samą ankietą, co w 2021 roku, w tym 

połowa ankietowanych to wychowankowie internatu). Badanie przeprowadzono w drugim 

tygodniu września 2022 roku. Ankieta zawierała 13 pytań opracowanych na podstawie 

międzynarodowej ankiety badawczej ESPAD.   

Po analizie ankiet stwierdzono brak zmian w zakresie czynników chroniących.  

Osiemdziesiąt pięć procent badanych stwierdziło, że nigdy nie grało na automatach do gry 

(takich, na których można wygrać pieniądze), okazjonalnie grały tylko osoby z klas 

pierwszych liceum, co miało miejsce jeszcze na poziomie szkoły podstawowej. Sześćdziesiąt 

pięć procent ankietowanych aktywnie uprawia jakiś sport, lekkoatletykę lub gimnastykę 

przynajmniej raz na tydzień. Sześćdziesiąt procent badanych jeździ sobie na rowerze lub 

motocyklu dla przyjemności raz lub dwa razy na miesiąc. Pięćdziesiąt pięć procent czyta 

książki dla przyjemności raz lub dwa razy na miesiąc, a dwadzieścia procent przynajmniej raz 



 

 

na tydzień. Osiemdziesiąt pięć procent ma jakieś inne hobby (gra na instrumencie, śpiewa, 

rysuje, pisze itp.).  

Według ankiety przeprowadzonej on-line w czerwcu 2022 roku wśród nauczycieli 

naszej szkoły wszyscy nauczyciele znają aktualny program wychowawczo – profilaktyczny 

szkoły i internatu oraz realizują jego treści w bieżącej pracy z uczniami. Równo 100% 

zadeklarowało aktywną współpracę z psychologiem i pedagogiem szkolnym a także 

pielęgniarką szkolną przy realizacji działań wychowawczych oraz profilaktycznych szkoły. 

Czynniki ryzyka 

Z kolei, jeśli chodzi o zażywanie substancji i środków psychoaktywnych nie 

zauważono tendencji wzrostowych, a w przypadku okazjonalnego spożywania napojów 

alkoholowych w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem odnotowano czteroprocentowy 

spadek, co z pewnością można uznać za sukces profilaktyczny szkoły. 

Dwadzieścia procent ankietowanych (głownie z klas pierwszych) przyznało, że 

wypala dziennie w granicach od 1 do 5 papierosów. Pozostali badani twierdzą, że wcale nie 

paliło w czasie ostatnich 30 dni.  

Sześć osób z klas pierwszych zaznaczyły odpowiedź, że kiedykolwiek próbowały 

dopalaczy – przy czym miało to charakter jednorazowy. 

W przypadku alkoholu siedemdziesiąt procent badanych deklaruje całkowitą 

abstynencję, w ciągu ostatnich 30 dni od 1 do 2 razy alkohol piło jeden procent 

ankietowanych (badani zaznaczali tylko piwo). Natomiast nikt nie zaznaczał częstszych 

spożyć napojów alkoholowych. Do spożycia alkoholu dochodziło najczęściej w domu 

badanego osiemdziesiąt procent odpowiedzi, na drugim miejscu plasowała się odpowiedź 

w domu u kogoś (dziesięć procent ankietowanych).  

Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza kiedykolwiek w życiu zażyło 

piętnaście procent badanych (głównie z klas pierwszych), z czego tylko trzy były płci 

męskiej. Pozostali ankietowani zaznaczyli odpowiedź nigdy.  

Troje badanych płci męskiej z klas pierwszych przyznało się, że zdarzyło im się upić 

w ciągu życia od 1 do 2 razy.  

Zaobserwowano wzrost przewidywalność skutków zażywania alkoholu (będę miał 

kłopoty z policją; zaszkodzi to mojemu zdrowiu; nie będę w stanie przestać pić; będę miał 

kaca; zrobię coś czego będę żałował(a); zrobi mi się niedobrze - będę miał(a) mdłości) plasuje 

się obecnie głównie w kategoriach prawdopodobne wśród ankietowanych płci męskiej, co 

stanowi wzrost o dwadzieścia procent do sytuacji z początku roku szkolnego 2020/2021, gdy 



 

 

przeważały odpowiedzi mało prawdopodobne.   

Zdaniem badanych ( osiemdziesiąt pięć procent) zażywanie narkotyków lub dopalaczy 

albo też spożywanie alkoholu w dużych ilościach wpływa w dużym stopniu albo w pewnym 

stopniu na takie problemy jak: wypadki drogowe, inne wypadki, przestępstwa związane 

z przemocą, problemy rodzinne, problemy zdrowotne, problemy w stosunkach z innymi 

ludźmi oraz problemy finansowe. Pozostali ankietowani zaznaczyli odpowiedzi: w bardzo 

dużym stopniu (co stanowi wzrost o dziesięć procent w stosunku do badania początkowego). 

Nikt nie zaznaczył odpowiedzi, że związek pomiędzy wymienionymi powyżej zależnościami 

w ogóle nie istnieje.  

W związku z powyższym do czynników ryzyka można zaliczyć problem palenia 

papierosów przez niektórych uczniów w szczególności z klas pierwszych, w tym modnych w 

ostatnim czasie papierosów elektronicznych. W klasach pierwszych do problemu z paleniem 

papierosów także tych elektronicznych przyznało się trzydzieści procent ankietowanych. Przy 

czym 20 osób można zakwalifikować jako już uzależnione. 

Do spożywania alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni przyznało się dziesięć procent 

ankietowanych (spadek o dwa procent w porównaniu do ubiegłego roku), z czego do spożycia 

niskoprocentowego alkoholu (piwo) doszło tylko od 1 do 2 razy. Trzeba również zaznaczyć, 

że część badanych w chwili badania osiągnęła już pełnoletniość i powyższy napój alkoholowy 

mogła nabyć legalnie.  

Eksperymenty z substancjami odurzającymi innymi niż marihuana zadeklarowało 

trzech badanych, przy czym nastąpiło to tylko raz w życiu i mogło przypaść na wcześniejsze 

okresy edukacji. Powodem powyższego zachowania była ciekawość.  

Z kolei jeśli chodzi o świadomość skutków zażywania substancji psychoaktywnych 

tych osobistych jak i społecznych uległa podwyższeniu (wzrost dziesięcioprocentowy w 

stosunku do ubiegłego roku szkolnego).  

Zaobserwowano niepokojący znaczący wzrost w korzystaniu z nowych technologii 

przez młodzież szkolną zarówno wśród uczniów klas I jak i II oraz III i IV w stosunku do lat 

ubiegłych, co może być spowodowane wielomiesięcznym okresem nauki zdalnej. 

Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami i nauczycielami oraz wychowawcami z 

internatu wynika, że obecnie za największy problem uznają oni palenie przez młodzież 

papierosów, w szczególności zaś e – papierosów oraz nadmierne korzystanie z technologii 

cyfrowych, w tym z Internetu. Ponadto zaobserwowano pogorszenie kondycji 

psychofizycznej uczniów i nasilenie objawów depresyjnych, zaburzeń emocji oraz 



 

 

zachowania spowodowane pandemią, izolacją i koniecznością nauki zdalnej. Wielu rodziców 

i nauczycieli zwróciło również uwagę na ograniczenie samodzielności myślenia czy 

odrabiania lekcji na rzecz przepisywania z Internetu oraz nieumiejętność gospodarowania 

czasem (nieobecności, spóźnienia na lekcjach, brak terminowości w odrabianiu prac 

domowych). Rodzice zaobserwowali także wzrost dolegliwości somatycznych u swoich 

dzieci np.: bóle głowy, oczu, brzucha, kręgosłupa; obniżenie sprawności fizycznej i 

intelektualnej. Zdaniem rodziców brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i spotkań 

towarzyskich młodzieży przyczynił się do powstania u uczniów poczucia osamotnienie oraz 

alienacji w środowisku klasowym.  

 

Wnioski z ankiety, analizy dokumentacji, obserwacji zachowań uczniów, rozmów 

indywidualnych z uczniami i ich rodzicami, rozmów z nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły w roku szkolnym 2022/2023: 

 Należy położyć większy nacisk na kształtowanie sposobów radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania, postaw zdrowotnych 

poprzez aktywność fizyczną, prawidłowe nawyki żywieniowe, styl życia oraz właściwe  

korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych, uświadamianie zagrożeń ze 

strony uzależnień.  

 Uwzględnić w pracy szkoły priorytetowe dla rodziców umiejętności uczniów (przyjmowanie 

odpowiedzialności za swoje postępowanie, rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień, 

współdziałanie w zespole, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów). 

 Na bieżąco przypominać uczniom o zasadach odpowiedzialnego korzystania z Internetu, 

mediów społecznościowych, kłaść nacisk na zapobieganie cyberprzemocy. 

 Motywować uczniów do nauki, rozwijania swoich pasji, zainteresowań, systematyczności                         

i działania na rzecz innych. 

 Niwelować konflikty, wzmacniać integrację klas i rozwijać w uczniach postawy wzajemnego 

szacunku i akceptacji. 

   Wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców.  

   Zachęcać rodziców do efektywnej współpracy ze szkołą i zaangażowania w rozwiązywanie 

problemów opiekuńczo – wychowawczych, a także do korzystania z oferowanych przez 

szkołę działań wzmacniających umiejętności wychowawcze rodziców. 

 Kontynuować szeroko zakrojone działania mające na celu zdrowy tryb życia i profilaktykę 

uzależnień w oparciu o aktualne podstawy naukowe i z wykorzystaniem rekomendowanych 

programów. Uświadamiać konsekwencje sięgania po środki psychoaktywne, ze szczególnym 



 

 

uwzględnieniem papierosów tradycyjnych jak i  e-papierosów, alkoholu oraz leków.  

 W związku z występującymi w szkole przypadkami uczniów z problemami psychicznymi 

należy skupić się na rozwijaniu różnorodnych umiejętności życiowych uczniów, m.in. 

zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

realizacji zadań składających się na cele życiowe.  

 

V. CELE OGÓLNE 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego oraz Internat I LO 

prowadzi systematyczną działalność wychowawczą i profilaktyczną wśród uczniów, ich 

rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.  

Przy czym wychowanie rozumiane jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci 

i młodzieży.  

Z kolei profilaktyka to kompleksowe działania kompensujące niedostatki 

wychowania, które obejmują trzy obszary: wspieranie wychowanków w radzeniu sobie 

z trudnościami, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie 

i wzmacnianie  czynników chroniących. W naszych działaniach stosować będziemy 

profilaktykę uniwersalną, skierowaną do wszystkich członków społeczności szkolnej, 

wskazującą i selektywną  do wybranych grup uczniów, po wcześniejszej corocznej diagnozie 

problemów i zagrożeń.   

Profilaktyka uniwersalna obejmuje wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym 

rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie 

zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych. Podstawowym jej celem jest przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych 

zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie 

czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.  

Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, 

cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których 

występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na 

działanie czynników ryzyka.  



 

 

Z kolei przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania 

uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą 

się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania 

społecznego. 

Za najważniejsze czynniki chroniące i czynniki ryzyka uważa się te związane 

z sytuacją rodzinną, szkolną, czynniki osobowościowe, czynniki związane 

z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej oraz zaangażowanie religijne.  

Szczególną rolę w profilaktyce zachowań ryzykownych odgrywają rodzice, w tym 

w profilaktyce używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychotropowych, odgrywają oni kluczową rolę. Pozytywna 

więź emocjonalna pomiędzy rodzicami i dziećmi, postawy rodziców wobec używania 

alkoholu i narkotyków, a także umiejętności i praktyki wychowawcze rodziców (m.in. 

monitorowanie zachowań dziecka) stanowią najsilniejsze czynniki chroniące przed 

używaniem szkodliwych środków i substancji.  

Celem interwencji profilaktycznych na tym poziomie jest eliminacja lub redukcja 

czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Działania te dotyczą zagrożeń 

rozpowszechnionych, takich jak np. palenie papierosów, używanie alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, leków niezgodnie z ich zastosowaniem medycznym czy przemoc.  

Odbiorcy działań profilaktyki uniwersalnej to ogół młodzieży szkolnej.   

Profilaktyka selektywna polega na wspieraniu uczniów, którzy ze względu na swoją 

sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na rozwój zachowań ryzykownych.  

W powyższym wypadku działania skupiają się na zapobieganiu, ograniczeniu lub 

zaprzestaniu podejmowania przez jednostkę zachowań ryzykownych. Osiągnięcie tych celów 

odbywa się między innymi poprzez ograniczanie czynników ryzyka związanych ze 

środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego 

i społecznego, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin 

w rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem środków i substancji przez ucznia.  

Odbiorcy działań profilaktyki selektywnej to podgrupy młodzieży szkolnej 

charakteryzujące się obecnością czynników ryzyka (indywidualnych, rodzinnych, 



 

 

środowiskowych), związanych z podejmowaniem danych zachowań ryzykownych, np. 

używania czy nadużywania środków i substancji. Do odbiorców profilaktyki selektywnej 

zaliczamy więc m.in. „dzieci ulicy”, niepełnoletnie osoby popełniające czyny karalne, osoby 

zagrożone demoralizacją, młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, osoby 

okazjonalnie używające środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

Metody profilaktyki selektywnej obejmują takie działania jak m.in. dostarczanie 

informacji na temat ryzyka związanego z używaniem środków i substancji, poradnictwo 

indywidualne, poradnictwo rodzinne, treningi umiejętności społecznych, socjoterapię, 

organizację czasu wolnego (np. zajęcia pozalekcyjne).  

W działaniach ważne jest uwzględnienie specyficznych problemów i potrzeb 

uczestników oraz współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz 

ośrodkami socjoterapeutycznymi.  

Profilaktyka wskazująca polega na wspieraniu uczniów, u których rozpoznano 

wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające 

leczenia.  

Cele profilaktyki wskazującej to zapobieganie rozwojowi uzależnienia od środków 

i substancji, ograniczanie częstości używania lub zmian wzorów używania na mniej 

„niebezpieczne”, ryzykowne. Działania ukierunkowane są głównie na indywidualną diagnozę 

przyczyn problemu i podjęcie stosownej interwencji.  

Odbiorcy działań profilaktyki wskazującej to osoby charakteryzujące się czynnikami 

ryzyka takimi jak: zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentracji z deficytem uwagi 

(ADHD), podejmowanie zachowań ryzykownych, używanie narkotyków lub/i dopalaczy 

problemowo (bez diagnozy uzależnienia), próby samobójcze, konflikty z prawem, 

wychowywanie się w rodzinie z problemem narkotykowym. W szkole profilaktyka 

wskazująca adresowana jest głównie do zidentyfikowanych uczniów z grupy wysokiego 

ryzyka: uczniów z problemami zachowania czy problemami w zakresie zdrowia 

psychicznego.  

Działania obejmują: udzielanie wsparcia przez nauczycieli i pomoc w nauce, stałą 

współpracę z rodzicami, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne opracowanie 

strategii pomocy dla ucznia, pomoc specjalistyczną udzieloną przez szkołę, skierowanie 



 

 

ucznia do specjalistów poza szkołą w celu dokonania indywidualnej diagnozy i ewentualnego 

podjęcia terapii, stała współpraca z nimi, skierowanie rodziców na treningi umiejętności lub 

inne formy specjalistycznej pomocy.  

Nieodzownym elementem działalności profilaktycznej w szkole i internacie jest 

działalność edukacyjna i informacyjna zarówno w zakresie profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej jak i wskazującej.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Liceum jest strategią wspierania rozwoju 

osobowego ucznia i otacza go wielostronną opieką. Istnienie Programu umożliwia między 

innymi doskonalenie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz zintegrowanie 

nauczycieli wokół problemów wychowania i profilaktyki, celów, treści, metod i środków 

wychowawczych oraz profilaktycznych. Celem Liceum i Internatu jest kształtowanie postaw 

patriotycznych wśród uczniów, wdrożenie ich do samorządności, rozwijania zainteresowań 

kulturą i  sztuką, wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, wspieranie 

w rozwijaniu własnej twórczości, promowanie zdrowego stylu życiu oraz przygotowanie do 

prawidłowego wyboru studiów i przyszłego zawodu. 

 

 Działalność wychowawcza i profilaktyczna w I LO i Internacie polega przede 

wszystkim na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu 

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

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej 

osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, 

specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji 

kryzysowej (np. epidemia COVID-19), 



 

 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

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

rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych 

zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły i internatu na rzecz kształtowania u uczniów 

wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w 

tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i 

wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym 

wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 

warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym, 

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

światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

11) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych 

jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność 

zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej 

człowieka i jej negatywnych skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 



 

 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje 

dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

 

Działalność edukacyjna w szkole i internacie polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i 

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a 

także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w 

tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

3) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie 

profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej 

młodzieży, 

4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji 

kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego 

człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

5) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w 

konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

8) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i 

wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

9) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego, 

 



 

 

Działalność informacyjna w szkole i internacie polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych 

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

innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i 

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych 

na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji 

psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z 

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

5) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o 

obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 

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

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 



 

 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia, 

4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub 

obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec 

wszystkich uczniów szkoły. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w 

szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych, 

4) poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, 

wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów 

depresji,   

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i 

wychowanków zachowań ryzykownych, 

6) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o 

którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 



 

 

 odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie 

społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na 

czas epidemii COVID-19,                        

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i 

narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w 

najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Liceum integruje społeczność szkolną 

i internacką: nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnie ustalonych zadań 



 

 

wychowawczych i profilaktycznych. Nasza szkoła i internat wychowuje w systemie wartości 

opartym na dekalogu. W realizacji zamierzonych celów zadaniem szkoły i internatu jest 

stworzenie środowiska przyjaznego uczniowi, z atmosferą ciepła, życzliwością, zrozumienia 

i tolerancji. Dzięki temu szkoła i internat będzie miejscem, w którym młodzież czuje się 

bezpiecznie, chętnie tu przebywa i coraz aktywniej uczestniczy w ich życiu. Uczeń powinien 

mieć poczucie, że otaczający go ludzie darzą go sympatią, zaufaniem, że może otwarcie 

mówić o swoich kłopotach i problemach, a w razie potrzeby otrzymać właściwą pomoc 

i wsparcie. Podstawowymi obszarami, w których dokonuje się proces wychowawczy są dom 

rodzinny i szkoła.   

 

Nasze Liceum i Internat wspiera rodzinę w procesie wychowania i profilaktyki 

poprzez: 

 umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów 

 przekazywanie ogólnie uznanego systemu wartości i umiejętności   hierarchizowania, 

uczenie szacunku dla dobra wspólnego, tradycji 

 pomoc w usamodzielnianiu się uczniów oraz w braniu przez nich odpowiedzialności          

za siebie i innych 

 kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów 

 wskazanie uczniom drogi do osiągnięcia zamierzonych celów poprzez rzetelną pracę    

i odnalezienie własnego miejsca w świecie 

 uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych 

 przygotowanie do samodzielnego i rozumnego korzystania z różnorodnych źródeł 

wiedzy 

 kształtowanie postaw asertywnych, umiejętności rozmawiania 

 kształtowanie umiejętności twórczego myślenia.  

 

Liceum i Internat przy prowadzeniu działalności wychowawczej i profilaktycznej 

współpracuje z: 

 jednostkami samorządu terytorialnego, 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi, 

 Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

 Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 



 

 

 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

 Komendą Powiatową Policji, 

 Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika”, 

 Młodzieżowym Domem Kultury, 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 Sądem Rejonowym, 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 Stowarzyszeniem „Monar” - Poradnią Profilaktyki, Leczenia i Terapii 

Uzależnień 

 Fundacją PRAESTERNO, 

 Młodzieżowym Centrum Kariery, 

 Centrum Edukacji i Turystyki Aktywnej „Omega”, 

 Strażą Miejską,  

 Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce,  

 Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 

 British Council,  

 Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,  

 Obserwatorium Astronomicznym w Puławach, 

 Hospicjum im. Św. Matki Teresy w Puławach. 

w szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku 

szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, dotyczącej uczniów, rodziców lub 

opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.   

 



 

 

Do form realizacji działalności wychowawczej i profilaktycznej, należą: 

 interaktywne wykłady, 

 warsztaty, 

 treningi umiejętności, 

 projekty, 

 debaty, 

 szkolenia, 

 spektakle teatralne, 

 spoty, 

 kampanie społeczne, 

 happeningi,   

 inne formy uwzględniające wykorzystanie aktywnych metod pracy  

 a także programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej i wskazującej. 

 

W wyżej wymienionej działalności mogą brać udział rodzice, opiekunowie, specjaliści 

oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia nauczycieli, 

podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych, Policji. 

 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna Liceum i Internatu, może być realizowana 

w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zajęć religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć z wychowawcą,  

zajęć wychowawczych i opiekuńczych. Praca z uczniem odbywać się będzie w ramach zajęć 

w klasie, grupie wychowawczej internatu, grupie międzyoddziałowej, z udziałem całej 

społeczności szkolnej lub w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 

 

W oparciu o diagnozę, wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybiera formę, 

w której realizuje działalność, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy. 

 

 



 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Liceum określa cele, do których dąży szkoła, 

internat i ich społeczność, zawiera również zadania obu placówek. Ponadto prezentuje cechy, 

których oczekuje się od absolwenta Liceum i wychowanka internatu oraz wartości, którymi 

powinien się kierować. 

 

      Program Wychowawczo - Profilaktyczny określa również zasady wykorzystania zapisów 

z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły i internatu. Zapis tych zasad został 

określony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Samorządem 

Uczniowskim i przyjmuje następujące brzmienie: 

1. System monitoringu wizyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. 

Czartoryskiego w Puławach ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zachowania 

zdrowia wśród uczniów. 

2. W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia szkolnego mienia, 

itp. zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań 

interwencyjnych przez: Dyrektora szkoły, wychowawców, nauczycieli, funkcjonariuszy 

Policji. 



 

 

 

VI. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów,  

 monitoruje współpracę pedagoga specjalnego z nauczycielami, wychowawcami, 

innymi specjalistami oraz umacnia wspierającą rolę pedagoga specjalnego w 

rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy 
uczniom przeżywającym trudności psychiczne, 

 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania 

systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych 

wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego  

skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” 

obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy 

wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne 

uczniów (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 



 

 

uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki 

i zdrowia psychicznego”), 

 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia 

warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, 

a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad 

sanitarnych, 

 dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami 

formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w 

miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i 

regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania 

indywidualnych relacji z uczniami i klasami (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje 

dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),  

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu 

wsparcia psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej 

„Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” rekomendowane są „zwykłe 

rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, 

wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”, 

 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z 

pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-

pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane 

problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog 

i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy 

profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem 

dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i 

prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych 

psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, 

że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub 

przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje 

dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję 



 

 

psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od 

bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do 

zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji 

psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania (patrz: Raport 

Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie 

i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz 

adaptacji do zmieniających się warunków nauki, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w 

porozumieniu z Radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w 

sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją, 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i 

profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień 

uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi 

negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, 

obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków 

długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian 

związanych z epidemią COVID-19, 

 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 



 

 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w 

nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, 

zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym 

zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii 

COVID-19, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w 

Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i 

obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole 

wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,  

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 



 

 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, 

rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji 

wychowawczych. 

5. Zespół wychowawczy szkoły i internatu: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę 

pozytywnego dyscyplinowania uczniów, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i 

profilaktycznej szkoły, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 promuje doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi 

z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 



 

 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w 

identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w 

udzielaniu im wsparcia,  

 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami 

poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego 

reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego 

wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w 

identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć 

wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym 

trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego 

przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny 

(patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”), 

 

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami 

społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia.   

 

7. Pedagog specjalny 

 współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami i 

uczniami w: 

 rekomendowaniu dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego 

uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz tworzeniu warunków 

dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-

komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, 

 prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z 

rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 



 

 

 rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z 

uczniami, 

 współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi 

przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą 

nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny), 

 przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w zakresie wymienionych wyżej zadań. 

 

8. Rodzice: 

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 



 

 

 

9. Samorząd uczniowski szkoły i samorząd wychowanków internatu: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawczym i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  



 

 

 

 

VII. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I INTERNACKIE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

L.P. Uroczystość Zadania Termin 
 

1.  Spotkania adaptacyjno - inte-

gracyjne uczniów klas pierw-

szych 

-tworzenie poczucia wspólnoty szkolnej  

klasowej i internackiej; 

-uczenie kultury zabawy; 

-rozwijanie samodzielności 

spotkania 

odwołane 

2.  Rozpoczęcie roku szkolnego;  

Rocznica Wybuchu II Wojny 

Światowej 

-tworzenie poczucia wspólnoty szkolnej 

i klasowej; 

- kształtowanie postaw patriotycznych; 

- uczestniczenie w uroczystościach miej-

skich 

wrzesień  

3.  Narodowe czytanie „Moralno-

ści pani Dulskiej” G. Zapol-

skiej 

- kształtowanie postaw patriotycznych; 

- kształtowanie umiejętności językowych 

wrzesień 

4.  Dzień Sybiraka 
- kształtowanie postaw patriotycznych; 

wrzesień  

5.  Europejski Dzień Języków 

Obcych 
- propagowanie nauki języków obcych 

wrzesień 

6.  Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania 

- upowszechnianie czytelnictwa 

 - rozwijanie kompetencji czytelniczych 

młodzieży 

wrzesień 

7.  Pielgrzymka maturzystów do 

Częstochowy 
- tworzenie poczucia wspólnoty szkolnej 

i klasowej; 

- szanowanie przekonań religijnych 

wrzesień/ 

październik  



 

 

8.  Akcja Sprzątanie Świata 
- kształtowanie nawyków dbania 

o czystość środowiska; 

- integracja zespołu klasowego; 

- nauka czerpania radości z obcowania 

z naturą 

wrzesień  

9.  Rowerowa Stolica Polski - promocja zdrowego stylu życia wrzesień 

10.  BohaterOn – włącz historię - kształtowanie postaw patriotycznych październik 

11.  Tydzień Bibliotek Szkolnych - promocja czytelnictwa październik 

12.  Dzień Edukacji Narodowej - wzmacnianie więzi między nauczycie-

lami i uczniami; 

- kształtowanie szacunku dla nauczycieli 

październik  

13.  Dzień Papieski 
- tworzenie poczucia wspólnoty szkolnej 

i klasowej; 

- szanowanie przekonań religijnych; 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

październik  

14.  Narodowe Święto Niepodle-

głości 

- kształtowanie poczucia tożsamości na-

rodowej; 

- kształtowanie postaw patriotycznych; 

- integracja ze środowiskiem lokalnym 

listopad 

15.  Światowy Dzień Rzucenia Pa-

lenia Tytoniu 

- kształtowanie postaw prozdrowotnych i 

zdrowego stylu życia wolnego wolnego 

od używek;  

- zwrócenie uwagi na korzyści zdrowotne 

listopad 



 

 

płynące z zaprzestania palenia tytoniu i 

wyrobów zawierających nikotynę; 

- uświadomienie aspektów ekonomicz-

nych oraz społecznych palenia wyrobów 

zawierających nikotynę 

16.  Święto Patrona Liceum;  

Ślubowanie klas pierwszych 
- dążenie do identyfikowania się ucznia 

ze szkołą; 

- kultywowanie tradycji szkolnych; 

- przyjęcie pierwszoklasistów w poczet 

uczniów szkoły; 

- rozbudzanie dumy z przynależności 

do wspólnoty szkolnej i internackiej 

listopad   

17.  Światowy Dzień Walki z AIDS - kształtowanie postaw prozdrowotnych i 

zdrowego stylu życia 

- przestrzeganie przed zachowaniami 

ryzykownymi 

grudzień 

18.  Mikołajki - wzmacnianie więzi w klasie 

- rozwijanie umiejętności organizacyj-

nych 

grudzień 

19.  Dzień Pamięci Ofiar Stanu 

Wojennego 
- kształtowanie postaw obywatelskich 

grudzień 

20.  Wigilia w szkole i w internacie - umacnianie więzi w klasie, szkole i 

internacie; 

- rozwijanie umiejętności organizacyj-

nych; 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

grudzień  

21.  Dzień Bezpiecznego Internetu - kształtowanie postaw bezpiecznego i 

właściwego korzystania z nowych tech-

nologii oraz Internetu; 

- upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

problematyki bezpieczeństwa w sieci 

styczeń 



 

 

22.  Międzynarodowy Dzień Pa-

mięci o Ofiarach Holokaustu 

-kształtowanie postaw obywatelskich i 

społecznych 

styczeń  

23.  Studniówka - umacnianie więzi w klasie i szkole; 

- rozwijanie umiejętności organizacyj-

nych 

styczeń/ luty 

24.  Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

- kształtowanie umiejętności językowych 

 

luty 

25.  Narodowy Dzień Pamięci  

o Żołnierzach Wyklętych 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

- kształtowanie postaw tożsamości naro-

dowej 

marzec 

26.  Europejski Dzień Pamięci o 

Ofiarach Terroryzmu 
- kształtowanie postaw społecznych 

marzec 

27.  V Festiwal Literacki - wychowanie do wartości przez kształ-

towanie postaw obywatelskich i patrio-

tycznych 

marzec - 

kwiecień 

28.  Warsztaty medialne „Nowe 

widnokręgi – zrozumieć me-

dia” 

- poszerzenie wiedzy o współczesnych 

mediach;  

- rozwijanie zainteresowań uczniów 

marzec - 

kwiecień 

29.  Światowy Dzień Zdrowia - kształtowanie postaw prozdrowotnych kwiecień 

30.  Światowy Dzień Pamięci Ofiar 

Katynia 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

- kształtowanie postaw tożsamości naro-

dowej 

kwiecień 

31.  Światowy Dzień Trzeźwości - uświadamianie jakie skutki niesie ze 

sobą nadużywanie alkoholu;  

- kształtowanie postaw prozdrowotnych;  

- promowanie stylu życia wolnego od 

używek 

kwiecień 

32.  Narodowe Święto Konstytucji 

3 Maja 

- kształtowanie poczucia tożsamości na-

rodowej; 

- kształtowanie postaw patriotycznych; 

- integracja ze środowiskiem 

kwiecień 



 

 

33.  Pożegnanie absolwentów - uczenie szacunku dla wiedzy 

i wykształcenia; 

- podziękowanie za trud nauczania 

i wychowania; 

- utrzymywanie długotrwałych więzi 

ze szkołą 

kwiecień 

34.  Dzień Europy - kształtowanie postaw społecznych maj 

35.  Dzień Dziecka 

Dzień Sportu  

- uczenie zdrowego stylu życia; 

- umacnianie więzi w klasie, szkole i 

internacie; 

czerwiec  

36.  Jak nie czytam jak czytam - promocja czytelnictwa czerwiec 

37.  Spotkanie Najlepszych - uczenie szacunku dla wiedzy 

i wykształcenia; 

- podziękowanie za trud nauczania 

i wychowania 

czerwiec  

38.  Uroczystość zakończenia roku 

szkolnego 

- uczenie szacunku dla wiedzy 

i wykształcenia; 

- podziękowanie za trud nauczania 

i wychowania; 

- utrzymywanie długotrwałych więzi 

ze szkołą i internatem 

czerwiec  

  

 



 

 

 

 

VIII. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE,  

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

1. Dojrzałość wychowanka w sferze emocjonalnej i intelektualnej:  

- ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych 

ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie 

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

- ukierunkowanej na znajomość osiągnięć nauki, umożliwiającą zrozumienie 

człowieka i świata oraz mechanizmy ich funkcjonowania, a także nabywanie 

umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym życiu  

 

 

Zadania szkoły Środki realizacji 

1. Zapewnienie 

wysokiego poziomu 

nauczania i 

wychowania 

Dobór wykwalifikowanej kadry 

Dobór uczniów (próg przyjęć) gwarantujący wzajemne 

stymulowanie się w rozwoju 

Szkoła dba o odnawianie i udoskonalanie bazy pomocy 

naukowych 

Ciągłe doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Udział w olimpiadach i konkursach  

Samopomoc koleżeńska w internacie. 

 

2. Diagnozowanie 

i rozwijanie 

indywidualnych 

potrzeb oraz 

zainteresowań uczniów 

praca pedagoga/psychologa szkolnego, doradcy 

zawodowego,  oraz wychowawcy 

kółka zainteresowań, wyjazdy na wykłady, sesje szkolne, 

wycieczki, uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych, 

rozszerzenia, indywidualne programy, zajęcia teatralne, 

redagowanie gazetki szkolnej, TV Czart 

3. Wydobywanie i 

rozwijanie 

zajęcia  prowadzone różnymi metodami od klasycznej 

(wykład) po metody aktywizujące 



 

 

podstawowych 

sprawności 

intelektualnych jak np. 

samodzielne i 

krytyczne myślenie czy 

umiejętność 

korzystania z różnych 

źródeł informacji 

uczenie właściwego korzystania ze źródeł informacji 

dyskusje prowadzone na lekcjach i innych zajęciach, gdzie 

podkreśla się wagę i umiejętności budowania argumentów 

 

2. Dojrzałość wychowanka w sferze duchowej: 

 - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

 

Zadania szkoły Środki realizacji 

1. Jak najszersze zapoznanie 

uczniów z dorobkiem kultury 

polskiej, europejskiej i światowej 

Lekcje języka polskiego, historii, lekcje 

języków obcych, wiedza o społeczeństwie 

Lekcje muzealne, odwiedzanie wystaw, 

wycieczki do ważnych dla kultury miejsc w 

Polsce i Europie, sesje naukowe. 

Wyjazd klasy i grupy wychowawczej  i  do 

teatru. 

Wycieczki, rajdy i  Zielone Szkoły.  

Praca sekcji kulturalnej w internacie.  

2. Stwarzanie możliwości 

do pielęgnowania i rozwoju 

indywidualnych pasji 

i zainteresowań 

Sesje naukowe, otwartość na inicjatywy 

uczniów (indywidualne i grupowe), koła 

zainteresowań. 

3. Prezentowanie dobrych wzorców 

przez nauczycieli 

Nauczyciele swoim przykładem zachęcają 

do uczestnictwa w kulturze: wspólne 

wyjazdy.  

do teatru, na wycieczki, dzielenie się z 

uczniami swoimi zainteresowaniami i 

pasjami, organizowanie spotkań z 



 

 

ciekawymi ludźmi. 

4. Kształtowanie postawy 

otwartości na świat oraz 

wrażliwości na potrzeby innych 

ludzi 

 

Aranżowanie (lekcje wychowawcze) lub 

wykorzystanie zaistniałych sytuacji 

wychowawczych do kształtowania 

właściwych postaw etycznych 

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych. 

5. Wspieranie w rozwoju takich cech 

i sprawności jak: poczucie 

odpowiedzialności za siebie 

i innych, wytrwałość, 

pracowitość, potrzeba osiągnięć, 

właściwa samoocena, szczerość, 

umiejętność podejmowania 

decyzji, umiejętność radzenia 

sobie z porażkami, odporność 

psychiczna, poczucie własnej 

wartości, umiejętność współpracy 

z innymi, aktywny, a nie bierny 

stosunek do życia, umiejętność 

mówienia „nie” 

W różnych sytuacjach szkolnych 

inspirujemy, promujemy, nagradzamy takie 

postawy. 

Szkoła i internat organizuje dni sportu. 

Praca pedagoga/psychologa/doradcy 

zawodowego. 

Zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie”. 

Zajęcia warsztatowe, integracja grup 

rówieśniczych w internacie. 

 

 



 

 

3. Dojrzałość wychowanka w sferze społecznej:  

- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych  

 

Zadania szkoły Środki realizacji 

1. Promowanie i kształtowanie postaw 

prospołecznych 

Udział w życiu szkoły i internatu oraz 

życiu społeczności lokalnej 

Szkoła i internat organizuje lub 

umożliwia uczniom organizowanie zajęć, 

w ramach których kształtuje się poczucie 

odpowiedzialności, np.: pełnienie funkcji 

w klasie, szkole i internacie, udział w 

inicjatywach takich jak: akcje na rzecz 

innych, pomoc wolontariacka i  

humanitarna, lekcje m.in. historii, wos-u, 

języka polskiego, zawody sportowe, sesje 

naukowe, wycieczki, imprezy szkolne i 

internackie, udział uczniów w Radzie 

Liceum, Samorządzie Uczniowskim i 

Samorządzie Wychowanków Internatu. 

Praca sekcji gospodarczej w internacie. 

Podczas realizacji zajęć stosowana jest 

metoda pracy w grupie, uczniowie 

nabywają umiejętności komunikowania 

się z innymi ludźmi i przestrzegania 

ogólnie przyjętych norm współżycia w 

społeczeństwie 

Realizowane są zajęcia adaptacyjno-

integracyjne 

Szkoła i internat kształtuje umiejętność 

gospodarowania czasem, organizacji 

pracy 



 

 

Przygotowanie uczniów do prawidłowego 

wyboru kierunku studiów i przyszłego 

zawodu 

Realizowane są zajęcia Wychowanie do 

życia w rodzinie 

Szkoła kształtuje postawę szacunku dla 

prawa (respektowanie praw); lekcje 

wychowawcze i wos-u; 

Szkoła nawiązuje kontakty z 

organizacjami i stowarzyszeniami 

prowadzącymi działalność społeczną. 

 

 

4. Dojrzałość wychowanka w sferze fizycznej:  

- ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na 

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych  

 

Zadania szkoły Środki realizacji 

1. Stwarza warunki właściwego rozwoju 

fizycznego uczniów 

Zapewnia odpowiednią bazę lokalową i 

wyposażenie 

Zapewnia opiekę medyczną, zdrowie                            

i bezpieczeństwo pobytu w internacie. 

 

Realizuje program zajęć WF 

2. Kształtuje postawy promujące 

szacunek dla zdrowia 

Lekcje i zajęcia wychowawcze, lekcje 

biologii, spotkania ze specjalistami na 

tematy: 

• właściwego odżywiania; 

• higieny życia codziennego i higiena pracy; 

•  programy edukacyjno – profilaktyczne: 

- „Podstępne WZW” ; 

- „Znamię! Znam Je?”. 

• uzależnień.   



 

 

 

  

Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV. 

 

 

3. Egzekwuje zakaz palenia tytoniu, picia 

alkoholu oraz używania narkotyków 

(środków odurzających) w 

szczególności podczas zajęć i 

wyjazdów szkolnych, pobytu                          

w internacie. 

Nadzór na przerwach prowadzony przez 

nauczycieli 

Stosuje przewidziane dokumentami,  

umowami szkolnymi i Regulaminem 

Internatu kary; w przypadku ich naruszenia; 

aż do usunięcia ucznia ze szkoły lub 

internatu włącznie 

 

 

 

4. Promuje uprawianie sportu 

i organizuje imprezy sportowe 

Szkoła bierze udział w zawodach, turniejach 

szkolnych, okręgowych, ogólnopolskich 

Organizuje sportowe zajęcia pozalekcyjne 

Organizuje dni sportu 

Wyróżnia i nagradza uczestników i 

zwycięzców 

Organizuje Białe Szkoły  

Organizacja turnieju sportowego dzikich 

drużyn.  

 

 

 



 

 

5. Bezpieczeństwo – rozumiane jako fizyczne i psychiczne poczucie bezpieczeństwa 

Zadania szkoły Środki realizacji 

1. Określenie jasnych zasad postępowania i 

funkcjonowania szkoły 

znajomość oraz stosowanie Regulaminu 

Internatu, Statutu (i innych norm) 

przestrzeganie przez wszystkich 

(uczniowie, nauczyciele, rodzice) zasad 

funkcjonowania szkoły i internatu. 

dawanie dobrego przykładu (lekcje 

wychowawcze, współpraca z rodzicami, 

stwarzanie sytuacji wychowawczych) 

2. Stwarzanie atmosfery tolerancji i szacunku 

dla drugiego człowieka 

prawidłowe relacje międzyludzkie 

indywidualne podejście do ucznia 

3. Profilaktyka uzależnień praca pedagoga/psychologa szkolnego 

współpraca z ośrodkami profesjonalnie 

zajmującymi się profilaktyką uzależnień 

promocja zdrowego stylu życia 

(turystyka, sport)  

realizacja programów edukacyjno – 

profilaktycznych: „ARS, czyli jak dbać 

o miłość?”, „ W sieci”, „STOP 

Uzależnienieniom behawioralnym!”, 

„Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. 

4. Przestrzeganie zasad BHP jednozmianowa praca szkoły 

imprezy szkolne zamknięte i 

kontrolowane  

Szkolenie młodzieży, podpisanie 

zobowiązań przez wychowanków 

internatu. 

 

5. Rozpoznawanie zagrożeń dla sprawnego 

funkcjonowania społeczności szkolnej 

ankiety diagnozujące poziom 

zadowolenia z pracy i współpracy 

wszystkich grup tworzących 

społeczność szkolną oraz internacką. 



 

 

 

6. Relacje uczniowie – nauczyciele – rodzice - rozumiane jako związek trzech 

równorzędnych podmiotów mających różne role  

do spełnienia przy zachowaniu wspólnoty celów  

 

Zadania szkoły Środki realizacji 

1. Stworzenie i określenie warunków 

współpracy trzech podmiotów 

Wypracowanie i stosowanie w praktyce 

podstawowych dokumentów regulujących 

życie szkoły i internatu   (Statut, 

Regulaminy, Program Wychowawczo – 

Profilaktyczny Liceum), Regulamin 

Internatu. 

 

 

Pożądane postawy w relacjach 

międzyludzkich: 

 

otwartość – gotowość do słuchania i 

dialogu; 

empatia – umiejętność współodczuwania i 

wrażliwość; 

autentyczność – świadomość siebie i 

pozostawanie w zgodzie z sobą, szczerość, 

pozytywne nastawienie; 

tolerancja – uznanie odmienności 

(szacunek dla innych) 

dzielność – gotowość do towarzyszenia w 

trudnych chwilach, w trudnych emocjach 

 

2. Określenie warunków współpracy  

nauczyciele - uczniowie 

Informowanie o kryteriach oceniania 

przedmiotowego oraz zachowania 

Gotowość do współpracy i wzajemne 

dotrzymywanie umów 



 

 

Stosowanie się do zapisów w 

dokumentach szkoły i internatu. 

 

Współpraca oparta na zasadach 

sprawiedliwości, wspólnoty celów, 

życzliwości, wzajemnego szacunku 

Zasady określone w Regulaminie 

Internatu. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Określenie warunków współpracy 

nauczyciele - rodzice 

Wyraźne określenie zakresu zadań obu 

stron 

Zaangażowanie rodziców w pracę i życie 

szkoły m.in. poprzez uczestnictwo w 

organach szkoły oraz pomoc przy 

organizowaniu imprez szkolnych 

Pożądane postawy w relacjach 

nauczyciele - rodzice: 

wspieranie a nie wzajemne wyręczanie się 

w pełnieniu ról/zadań 

współodpowiedzialność a nie bierne 

korzystanie z usług oświatowych 

unikamy podważania autorytetu 

 



 

 

  

IX. Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas I, II, III 

i IVw roku szkolnym 2022/2023.  

 

Wszelkie działania wychowawczo – profilaktyczne w bieżącym roku szkolnym będą 

dostosowywane do aktualnego stanu epidemiologicznego, procedur bezpieczeństwa                    

i możliwości organizacyjnych. 

 

OBSZAR I 
 

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM 

ŚWIECIE – KREOWANIE NOWOCZESNEGO OBYWATELA POLSKI I 

EUROPY  
 

Cel ogólny: Model absolwenta  zgodny z oczekiwaniami I Liceum Ogólnokształcącego im. 

ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. 

 
Cele szczegółowe  Zadania  Formy realizacji  Odpowiedzialni i 

współodpowiedzialni  
Termin realiza-

cji  
1. Kształtowanie  
postaw  
prospołecznych  

a) rozbudzanie i wzmac-

nianie szacunku dla trady-

cji narodowej i kształto-

wanie postaw patriotycz-

nych,  
b) działanie na rzecz śro-

dowiska lokalnego,  
c) rozbudzanie zaintereso-

wań historią Ziemi Puław-

skiej,  
d) uświadamianie proble-

mów społeczności lokalnej 

i uwrażliwianie uczniów 

na te problemy,  
e) budowanie świadomości 

przynależności do wspól-

noty europejskiej.  

- uroczyste obchody świąt 

narodowych i rocznic,  
- przeprowadzanie wycho-

wawczych lekcji tematycz-

nych,  
- przygotowywanie gazetek 

szkolnych i klasowych,  
- zapraszanie gości,  
- wycieczki tematyczne,  
- zachęcanie uczniów do 

działania na rzecz środowi-

ska lokalnego. 
-pielęgnowanie pamięci o 

Zbigniewie Antonowiczu. 
- Dni Otwarte 2023 – pro-

mocja szkoły 
- wyjazdy do teatrów, wyj-

ścia do kina, na spektakle 

itp. 

- włączanie się w obchody 

miejskich uroczystości oraz 

imprez okolicznościowych 

(Orszak Trzech Króli, pa-

mięć o Żołnierzach Wyklę-

tych). 

- nauczyciele, SU, 

dyrekcja,  
- zgodnie z ka-

lendarzem świąt 

i rocznic,  
- zgodnie z har-

monogramem 

imprez i akcji 

organizowanych 

w szkole i poza 

szkołą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Edukowanie 

młodzieży w 

zakresie pozycji 

Polski w Europie 

i problemów 

związanych z 

a) wykorzystywanie moż-

liwości wynikających z 

członkostwa naszego kraju 

w Unii Europejskiej,  
b) poszerzanie wiedzy na 

temat Unii Europejskiej,  

- przekazywanie wiadomości 

na temat UE w formie audy-

cji, wystaw i pogadanek na 

lekcjach,  
- udział w konkursach na 

temat UE ,  

- wszyscy nauczycie-

le i uczniowie z po-

mocą nauczycieli 

języków obcych, 
dyrekcja szkoły. 

 

 

 

 

 

 



 

 

integracją euro-

pejską  
c) nawiązywanie kontak-

tów z młodzieżą innych 

krajów europejskich,  
 

- gromadzenie materiałów 

poświęconych UE i udo-

stępnianie ich zainteresowa-

nym uczniom i nauczycie-

lom,  
- korespondencja z młodzie-

żą innych krajów,  
- wprowadzenie do tradycji 

szkoły „Dni Języków Ob-

cych”,  prezentujących 

związki pomiędzy kulturami 

narodów Europy (np. potra-

wy różnych narodów).  

-Konkurs wiedzy o Niem-

czech, 

-I Powiatowy Konkurs Po-

ezji Niemieckiej, 

-Konkurs wiedzy o Rosji, 

 - język polski dla obcokra-

jowców (zajęcia wyrównu-

jące wiedzę – program au-

torski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

3. Wyposażenie 

ucznia w kom-

pleksową wiedzę 

i umiejętności 

pozwalające mu 

na prawidłowe 

funkcjonowanie 

w społeczności 

lokalnej, ogólno-

polskiej i euro-

pejskiej oraz 

umożliwienie mu 

zaistnienia na 

rynku pracy 

a) dostosowanie procesu 

dydaktycznego i wycho-

wawczego do potrzeb 

ucznia oraz wymogów i 

standardów edukacyjnych 

polskich i europejskich,  
b) zapewnienie uczniom 

dostępu do różnorodnych, 

nowoczesnych źródeł 

informacji oraz wspoma-

ganie ich w pozyskiwaniu 

wiedzy,  
c) zapewnienie bogatego 

wyposażenia bazy szkolnej 

umożliwiające nowoczesne 

nauczanie,  
d) umożliwienie uczniom 

wszechstronnego rozwoju 

zawodowego m.in. po-

przez udział  
w zagranicznych wyciecz-

kach i spotkaniach z mło-

dzieżą z innych krajów 
 

- wykorzystanie bogatego 

wyposażenia bazy szkolnej 

w multimedialne środki 

dydaktyczne i technologię 

informatyczną na zajęciach 

szkolnych,  
- podejmowanie przez na-

uczycieli działań służących 

wyposażeniu uczniów w 

potrzebną wiedzę i umiejęt-

ności m.in. poprzez prawi-

dłowy dobór treści i metod 

nauczania i wychowania,  
- organizowanie dla uczniów 

konkursów pozwalających 

im zdobywać wiedzę  
wykraczającą poza wyma-

gania programowe – kon-

kursy wiedzy nt. krajów 

anglojęzycznych i niemiec-

kojęzycznych, 

- Konkurs z wiedzy ogólnej 

o USA, 
- udział w zajęciach warszta-

towych organizowanych np. 

Fundację PRAESTERNO, 

- udział w projekcie „Dni 

Kariery Zawodowej” 

dyrekcja szkoły, 

nauczyciele opieku-

nowie pracowni, 

wychowawcy. 

 

Cały rok 

 

OBSZAR II 

 

TWORZENIE POZYTYWNEGO KLIMATU W SZKOLE 
 

Cel ogólny: Zapewnienie członkom społeczności szkolnej warunków do nauki i pracy w 



 

 

przyjaznej, ciepłej atmosferze służącej wydajnej i twórczej pracy. 

Cele szczegółowe  Zadania  Formy realizacji  Odpowiedzialni               
i współodpowiedzialni  

Termin reali-

zacji  
1. Budowanie 

pozytywnych 

relacji interper-

sonalnych w śro-

dowisku szkol-

nym  

a) integrowanie środo-

wiska uczniowskiego,  
b) integrowanie pra-

cowników szkoły,  
c) integrowanie całej 

społeczności szkolnej,  
d) poszukiwanie no-

wych form i rozwiązań 

służących umacnianiu 

więzi pomiędzy człon-

kami  
społeczności szkolnej.  

- zajęcia integracyjno – 

adaptacyjne w klasach  
pierwszych,  
- organizowanie pomocy 

koleżeńskiej,  
- organizowanie wspólnych 

imprez, wycieczek i biwa-

ków (rekreacyjnych i inte-

gracyjnych),  
- przygotowanie i udział w 

uroczystościach i imprezach 

szkolnych i pozaszkolnych,  
- uczestnictwo w imprezach, 

wyjazdach, uroczystościach  
służących integracji pracow-

ników szkoły,  
- realizowanie we wzajem-

nej współpracy zadań wyni-

kających ze statutowych 

funkcji szkoły,  
- podejmowanie wspólnych 

inicjatyw i działań dla dobra 

całej społeczności szkolnej 

(np. organizowanie uroczy-

stości szkolnych, zacieśnia-

nie współpracy w ramach 

funkcjonujących w szkole 

struktur organizacyjnych 

itp.),  
- otwartość na inicjatywy  
zarówno młodzieży, jak i 

pracowników szkoły służące 

budowaniu pozytywnego 

klimatu w społeczności I LO  
-obchody Dnia Chłopaka i 

Dnia Kobiet  - uroczystość 

dla wszystkich uczniów 
- udział uczniów w tworze-

niu strony internetowej 

szkoły, szkolnego Facebo-

oka oraz Czartorych TV 
 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

pracownicy OPŚ,  
dyrekcja szkoły i 

wszyscy pracownicy 

szkoły  
  

Początek każ-

dego roku 

szkolnego  
i kolejne mie-

siące nauki – 

wg potrzeb,  
 

2. Tworzenie mi-

łej i przyjaznej 

atmosfery w szko-

le poprzez uroz-

maicenie aranża-

cji wnętrz oraz 

terenów przy-

szkolnych  

a) troska o estetykę 

pomieszczeń  
szkolnych,  
b) zwiększenie ilości 

zieleni w szkole  
i wokół szkoły,  
c) przygotowywanie 

wystaw i gazetek tema-

tycznych w pracow-

niach i na korytarzach 

szkolnych,  
d) uczestnictwo w 

akcjach o charakterze 

ekologicznym na  

- dbałość o klasowe gazetki 

szkolne, ład i porządek w 

klasach,  
- inicjatywy uczniów i pra-

cowników szkoły w zakresie 

dbałości o rośliny w po-

mieszczeniach szkolnych i 

zieleni wokół szkoły oraz 

internatu,  
- współpraca nauczycieli z 

uczniami przygotowującymi 

wystawki i gazetki,  
- konkursy ekologiczne,  
- uczniowskie i nauczyciel-

Uczniowie poszcze-

gólnych klas i wy-

chowawcy,  
cała społeczność 

szkolna,  
pracownicy biblioteki 

szkolnej,  
dyrekcja szkoły. 

Cały czas  
 

 

 

 

 

wg propozycji. 



 

 

terenie szkoły                 

i miasta. 
skie inicjatywy we-

wnątrzszkolne,  
- otwartość na propozycje  
instytucji pozaszkolnych. 
- świąteczne dekoracje sal i 

korytarzy szkolnych 
 

3. Kształtowanie 

postaw dbałości i 

szacunku dla 

wyposażenia, 

wystroju i estety-

ki szkoły i jej 

najbliższego oto-

czenia w celu 

kształtowania 

pożądanego wize-

runku szkoły  

a) uświadamianie 

uczniom potrzeby 

dbałości o estetykę  
szkoły i jej otoczenia,  
b) propagowanie  
w społeczności  
szkolnej zasad  
utrzymywania ładu        

i porządku na terenie 

szkoły i poza nią,  
c) budowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

wspólne dobro jakim 

jest nowocześnie wy-

posażona i starannie 

utrzymana szkoła.  
 

- oddziaływanie dyrekcji 
szkoły (np. komunikaty 

nadawane przez radiowęzeł, 

zarządzenia itp.),  
- odpowiednio dobrana te-

matyka zajęć z wychowaw-

cą,  
- angażowanie uczniów do    

pracy na rzecz szkoły 
- udział szkoły w akcji 

sprzątanie świata.  

Dyrekcja szkoły,  
kierownik gospodar-

czy,  
pracownicy obsługi,  
wychowawcy, na-

uczyciele  
i rodzice .  

Cały czas re-

alizacji pro-

gramu.  
 

 

 

 

 

 

wrzesień 

 

OBSZAR III 

 

REALIZOWANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI SZKOŁY – ROZWIJANIE 

POSTAW SZACUNKU DLA DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA ORAZ 

KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI NA DEGRADACJĘ ŚRODOWI-

SKA NATURALNEGO 
 

Cel ogólny: Kształtowanie wzorców systemu uniwersalnych wartości stanowiących istotę syl-

wetki ucznia naszej szkoły. 

Cele szczegółowe  Zadania  Formy realizacji  Odpowiedzialni i 

współodpowiedzialni  
Termin 

realizacji  
1. Kształtowanie 

pożądanych po-

staw etycznych  

a) przekazywanie 

wzorców moralnych 

opartych na uniwersal-

nym systemie wartości,  
b) angażowanie do 

współpracy rodziców 

w celu zapewnienia 

skutecznego oddziały-

wania na uczniów w 

zakresie kształtowania 

ich postaw moralnych.  

- tematyka zajęć z religii i 

godzin z wychowawcą,  
- zajęcia edukacyjne z in-

nych przedmiotów np. wy-

chowanie do życia w rodzi-

nie, języka polskiego, histo-

rii,  
- działalność szkolnego 

wolontariatu, 
- wykorzystywanie na zaję-

ciach środków dydaktycz-

nych w celu poszerzenia 

horyzontów etycznych na-

szych wychowanków,  
- tematyka zebrań z rodzi-

cami (w tym pedagogizacja 

rodziców),  
- zachęcanie rodziców do 

Księża, katecheci, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele przed-

miotów,  
dyrekcja szkoły,  
wychowawcy,  
pedagog szkolny,  
psycholog szkolny.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

stałego kontaktu ze szkołą 

(zebrania z wychowawcą,  
kontakt telefoniczny, e-

dziennik),  

- udział w konkursach pro-

mujących właściwe postawy 

moralne (XXII Dzień Papie-

ski).  

 

 

 

 

 

 

 

Październik  
2. Propagowanie 

uniwersalnych 

oraz powszechnie 

uznawanych i 

pożądanych war-

tości  

a) umożliwienie 

uczniom dostępu do 

źródeł zawierających 

treści pozytywnie 

wpływające na posta-

wy etyczne  
młodzieży,  
b) propagowanie  po-

żądanych wartości 

wśród całej społeczno-

ści szkolnej 

- wykorzystanie zasobów 

biblioteki szkolnej,  
- rozbudzanie pozytywnej 

motywacji do czytania i 

kształtowanie kultury czy-

telniczej, 
- udzielanie przez nauczy-

cieli pomocy uczniom  zain-

teresowanym budowaniem 

własnego systemu wartości,  
- inicjatywy dyrekcji szkoły, 

nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły służące 

kształtowaniu etycznej syl-

wetki ucznia naszej szkoły, 
- spotkania z ludźmi stano-

wiącymi pozytywne wzorce 

osobowe (np.  Puławskie 

Forum Profilaktyczne), 

- obchody Dnia Papieskiego 

„Totus Tuus”, 

- udział w warsztatach lite-

rackich i dziennikarskich – 

org. Fundacja rodzina 
-Konkurs Recytatorski Po-

ezji i Prozy Religijnej 

Wszyscy pracownicy 

szkoły.  
Cały czas 

realizacji 

programu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień  

 

 

 

 

 

 

 

Październik  
3. Inspirowanie 

uczniów do po-

szukiwania spo-

sobów czerpania z 

dorobku kultury 

lokalnej, polskiej 

i europejskiej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) rozbudzanie i 

wzmacnianie zaintere-

sowań uczniów  
polskim dorobkiem  
kulturowym,  
b) rozbudzanie i 

wzmacnianie zaintere-

sowań uczniów historią 

Polski i Narodu  
polskiego,  
c) zapoznawanie 

uczniów z technikami 

świadomego korzysta-

nia z dóbr kultury, 
d) rozwijania kompe-

tencji czytelniczych, 

upowszechnianie czy-

telnictwa wśród dzieci.  
 

e) wychowanie do 

wartości i kształtowa-

nie patriotycznych 

postaw uczniów 

- prawidłowo dobrana tema-

tyka zajęć edukacyjnych (np. 

z języka polskiego, historii 

itp.),  
- urzeczywistnienie pragnień  
uczniów poprzez ich speł-

nianie w ramach zajęć poza-

lekcyjnych, 
- udział w akcji narodowego 

czytania „Ballad i roman-

sów” A. Mickiewicza; 
-wystawka czytelnicza 

„Nowości biblioteczne”, 
-akcja „Jak nie czytam - jak 

czytam”, 

- Realizacja Narodowego 

Programu Rozwoju Czytel-

nictwa 
- organizowanie wyjść na 

wystawy, do kina, wyjazdów 

do teatru 
- Przegląd Poezji, Prozy i 

Pieśni Niepodległościowej 

„Żeby Polska była Polską”,  
 - powiatowy konkurs recy-

Nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

wiedzy o społeczeń-

stwie, nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne, 
nauczyciele bibliote-

karze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały czas 

realizacji 

programu.  
 

 

 

 

 

 

 wrzesień  
 

 

wrzesień 
 

 

 

 

Wrzesień – 

kwiecień 
 

 

 

 

 

 



 

 

tatorski poezji W. Szymbor-

skiej 
-Konkurs Literacki i Recyta-

torski ,,Żołnierze wykleci 

zawsze w naszej pamięci” 
- Ogólnopolski Konkurs 

Poetycki „Życie między 

wierszami”, 
-Konkurs Recytatorski  im. 

Kolumbów, 
- Konkurs Recytatorski 

Poezji Czesława Miłosza 
- konkurs Bitwa o Puławy 
-Ogólnopolski Festiwal 

Herbertowski 

- organizowanie wyjść i 

wyjazdów do teatrów, mu-

zeów, na wystawy itp.  

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Październik 

 

 

Marzec 
 

4. Uwrażliwianie 

uczniów na pro-

blemy związane z 

degradacją śro-

dowiska natural-

nego  

a) budowanie świado-

mości ekologicznej 

uczniów i ich rodziców  
b) kształtowanie nawy-

ków racjonalnego                     

i oszczędnego  
korzystania                       

z zasobów  
środowiska naturalne-

go,  
c) zapoznawanie 

uczniów z przyczynami                   

i skutkami negatyw-

nych zmian     i proce-

sów zachodzących w 

przyrodzie.  

- udział w akcjach  
ekologicznych - sprzątanie 

świata, segregowanie odpa-

dów, zbiórka baterii 
- zwracanie uwagi na czy-

stość, ład i porządek na 

terenie szkoły oraz w jej 

otoczeniu bliższym i dal-

szym,  
- zachęcanie do udziału w 

konkursach na temat ochro-

ny środowiska,  
- przygotowywanie gazetek 

związanych z ochroną przy-

rody,  
- tematyka zajęć z biologii, 

geografii i wiedzy o społe-

czeństwie.  
- udział w akcjach w ramach 

Europejskiego  Tygodnia 

Zrównoważonego Transpor-

tu 

- tematyka godzin wycho-

wawczych związana z eko-

logią, klimatem, środowi-

skiem 

Wszyscy pracownicy 

szkoły, rodzice.  
Cały czas 

realizacji 

programu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień  

 

 

OBSZAR IV 

 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ                              

I WSPÓŁPRACY  
 

Cel ogólny: Młodzież naszej szkoły posiada umiejętności w zakresie komunikacji interperso-

nalnej, potrafi współpracować i pracować w zespołach, jest wrażliwa na potrzeby innych i 

gotowa do niesienia pomocy. 



 

 

Cele szczegółowe  Zadania  Formy realizacji  Odpowiedzialni i 

współodpowiedzial-

ni 

Termin re-

alizacji  

1. Doskonalenie 

uczniowskich 

umiejętności ko-

munikacyjnych  

a) umożliwienie uczniom 

zdobywania wiedzy na 

temat nowoczesnych tech-

nologii informatycznych i 

komunikacyjnych,  
b) zapewnienie uczniom 

dostępu do sprzętu i urzą-

dzeń znajdujących się w 

szkole w celu realizacji ich 

potrzeb komunikacyjnych i 

rozwój kompetencji inter-

personalnych  

- wykorzystanie bogatego 

wyposażenia szkoły do 

nauki stosowania nowo-

czesnych technik i narzę-

dzi komunikowania,  
- udzielanie przez nauczy-

cieli i innych pracowni-

ków szkoły pomocy 

uczniom przy korzystaniu 

z zasobów sprzętowych 

szkoły.  

Dyrekcja szkoły,  
nauczyciele informa-

tyki,  
nauczyciele języków 

obcych i innych 

przedmiotów, opie-

kunowie pracowni 

komputerowych oraz 

studia Czartorych TV 

Cały czas 

realizacji 

programu.  

2. Integrowanie 

zespołów 

uczniowskich            

i wdrażanie 

uczniów do pracy 

w zespole  

a) uczenie zasad pracy  
w zespole.  
b) tworzenie zespołów 

uczniowskich  
(sportowych,  
pomocy koleżeńskiej,  
dyskusyjnych itp.),  
c) umożliwianie uczniom 

samoorganizowania się 

poprzez spontanicznie 

tworzone zespoły klasowe 

i szkolne (np. samorząd 

klasowy czy drużyny spor-

towe). 
  

- działalność samorządów  

klasowych i samorządu 

uczniowskiego, 
- funkcjonowanie drużyn 

sportowych, udział w 

wewnątrzszkolnych roz-

grywkach sportowych 
-  tworzenie zespołów 

uczniowskich i pomocy 

koleżeńskiej, 

- tworzenia warunków 

umożliwiających wymianę 

poglądów i „zdrową”  
rywalizację między samo-

organizującymi się zespo-

łami uczniowskimi,  

- wyjścia i wycieczki kla-

sowe i międzyoddziałowe,  

uczestnictwo w szkolnych 

uroczystościach (np. ślu-

bowanie, otrzęsiny itp.). 

Dyrekcja szkoły,  
opiekunowie Samo-

rządu Uczniowskie-

go,  
wychowawcy i na-

uczyciele.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  

3. Wzbudzanie 

wrażliwości 

uczniów na pro-

blemy i potrzeby 

innych, kreowa-

nie zachowań 

empatycznych  

a) rozwijanie idei „samo-

pomocy uczniowskiej”,  
b) wdrażanie uczniów do 

pracy na rzecz innych i 

wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności za in-

nych.  

Działalność szkolnego 

wolontariatu: 
współpraca z hospicjum, 

schroniskiem dla zwierząt, 

akcje zbierania żywności, 

nakrętek, pomoc w orga-

nizowaniu biegów chary-

tatywnych Szlachetna 

Paczka, itp., kawiarenki 

na rzecz Hospicjum Ma-

łego Księcia  w Lublinie, 

Korki dla Hospicjum, 

Złota Klasa 

- pomoc dla rodaków na 

Wschodzie 

Dyrekcja szkoły,  
pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

wychowawcy  
i nauczyciele, Samo-

rząd Uczniowski, 
opiekun wolontariatu.  
 

 

 

Samorząd Uczniow-

ski i opiekun SU 

Cały czas 

realizacji 

programu.  

4. Angażowanie 

uczniów do akcji 

pomocowych, 

pracy w wolonta-

riacie oraz dzia-

łań na rzecz in-

nych  

a) kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za swo-

ją rodzinę i rozwijanie 

umiejętności życia w ro-

dzinie,  
b) umożliwianie uczniom 

angażowania się do pracy 

w wolontariacie i uczest-

- tematyka zajęć wycho-

wania do życia w rodzinie,  
- rozpoznawanie warun-

ków domowych ucznia 

przez szkołę i stały kon-

takt z rodzicami ucznia,  
- diagnozowanie sytuacji 

rodzinnej na podstawie 

Dyrekcja i wszyscy 

pracownicy szkoły.  
 

 

 

 

 

 

Cały czas 

realizacji 

programu.  
 

 

 

 

 



 

 

nictwa w akcjach charyta-

tywnych.  
ankiet 
- zachęcanie uczniów do 

honorowego oddawania 

krwi,  

- udział w akcji „Młoda 

krew ratuje życie” 
- uczestnictwo szkoły i jej 

uczniów w możliwie naj-

szerszym zakresie we 

wszystkich „akcjach po-

mocowych” organizowa-

nych w środowisku naszej 

placówki 
- realizacja Projektu KO-

MÓRKOMANIA – edu-

kacja i poszukiwanie daw-

ców szpiku kostnego; 
- uczestnictwo szkoły w 

obchodach Międzynaro-

dowego Dnia Wolontariu-

sza.  
 

 

 

 

 

Opiekun SU 
 

 

 

 

 

SU. Opiekun wolon-

tariatu i SU 
 

nauczyciel biologii 
 

 

Opiekun wolontariatu 

Wrzesień 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień- 

październik 

5. Kreowanie 

postaw tolerancji 

i szacunku dla 

poglądów innych 

oraz kształtowa-

nie umiejętności 

negocjacyjnych i 

mediacyjnych 

a) eliminowanie                     

i piętnowanie wszelkich 

przejawów braku tolerancji 

w środowisku naszej szko-

ły,  
b) wdrażanie we wszelkich 

możliwych płaszczyznach 

kontaktów międzyludz-

kich, prawidłowych tech-

nik komunikacyjnych                 

i negocjacyjnych,  
c) skuteczne rozwiązywa-

nie powstających                     

w środowisku naszej szko-

ły konfliktów                  i 

sytuacji kryzysowych za 

pomocą mediacji rówieśni-

czych. 

- zdecydowane interwen-

cje pracowników szkoły w 

sytuacjach związanych z 

brakiem tolerancji wśród 

uczniów,  
- przeciwdziałanie sytu-

acjom problemowym 

poprzez tworzenie prawi-

dłowych relacji interper-

sonalnych i właściwego 

klimatu stosunków mię-

dzyludzkich w szkole,  
- opracowanie procedur i 

ich wdrażanie w sytu-

acjach kryzysowych,  
- realizowanie zadań w 

ramach opracowanej stra-

tegii działań wychowaw-

czych, zapobiegawczych i 

interwencyjnych w sytu-

acjach kryzysowych. 
 

Dyrekcja i wszyscy 

pracownicy szkoły.  
 

Cały czas 

realizacji 

programu.  
 

 

OBSZAR V 
 

WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO UCZNIA – ZA-

PEWNIENIE JEGO WSZECHSTRONNEGO                                                   

I WIELOKIERUNKOWEGO ROZWOJU 
 

Cel ogólny: Wysoki poziom świadomości uczniów w zakresie życiowej i zawodowej uży-

teczności wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole. 

 
Cele szczegółowe  Zadania  Formy realizacji  Odpowiedzialni i 

współodpowiedzialni  
Termin 

realizacji  



 

 

1. Rozpoznawanie 

możliwości inte-

lektualnych po-

szczególnych 

uczniów i podej-

mowanie działań 

służących indy-

widualizacji pro-

cesu nauczania  

a) prawidłowa ocena moż-

liwości intelektualnych 

uczniów oraz rozpoznanie 

ich zdolności i zaintere-

sowań,  
b) tworzenie warunków do 

realizacji przez ucznia 

jego aspiracji edukacyj-

nych w tych obszarach, w 

których może on osiągnąć 

sukces.  

- analiza dokumentów i 

wyników w nauce uczniów 

przyjętych do naszej szkoły 

i monitorowanie ich osią-

gnięć w trakcie dalszej 

edukacji,  
- diagnoza stanu zdrowot-

nego uczniów oraz ich 

cech psychofizycznych pod 

kątem ich możliwości 

edukacyjnych,  
- dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do potrzeb 

poszczególnych uczniów w 

procesie indywidualizacji 

nauczania,  
- planowanie pomocy psy-

chologiczno - pedagogicz-

nej oraz realizowanie jej 

poprzez różne formy po-

mocy.  

Dyrekcja, pielęgniar-

ka szkolna, pedagog 

szkolny i psycholog 

szkolny, wychowaw-

cy i nauczyciele po-

szczególnych przed-

miotów.  

Początek 

każdego roku 

szkolnego i 

cały cykl 

kształcenia 

ucznia.  

2. Diagnozowanie 

warunków mate-

rialnych i sytuacji 

rodzinnej 

uczniów naszej 

szkoły oraz orga-

nizowanie pomo-

cy dla tych, któ-

rzy jej potrzebują  

a) gromadzenie przez 

wychowawców i nauczy-

cieli informacji na temat 

sytuacji materialnej i ro-

dzinnej uczniów,  
b) wykorzystanie zebra-

nych informacji w celu 

zapewnienia oczekiwanej 

przez ucznia pomocy.  

- analiza dokumentacji 

związanej z sytuacją mate-

rialną i rodzinną uczniów,  
- bezpośredni kontakt za-

równo z uczniem, jak i 

jego rodzicami (opiekuna-

mi prawnymi) w celu uak-

tualniania posiadanej przez 

szkołę wiedzy o proble-

mach ucznia i jego rodziny,  
- udzielanie wszelkiej 

możliwej pomocy mate-

rialnej rodzinom naszych 

uczniów i im samym, gdy 

taka pomoc jest uzasadnio-

na). 
 

Dyrekcja szkoły, 

pedagog i psycholog 

szkolny, wychowaw-

cy, nauczyciele  i 

pozostali pracownicy 

szkoły.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  

3.Określenie 

przejrzystych 

wymagań eduka-

cyjnych z po-

szczególnych 

przedmiotów oraz 

kryteriów ocenia-

nia 

a) opracowanie dostoso-

wanych do potrzeb i moż-

liwości uczniów wymagań 

edukacyjnych i kryteriów 

oceniania,  
b) prawidłowe i rzetelne 

stosowanie wymagań edu-

kacyjnych i kryteriów 

oceniania. 

- zapoznanie uczniów i ich 

rodziców z wymaganiami 

edukacyjnymi z poszcze-

gólnych przedmiotów,  
- systematyczne, obiek-

tywne ocenianie osiągnięć 

uczniów uwzględniające 

ich możliwości i zdolności 

edukacyjne,  
- respektowanie postano-

wień wewnątrzszkolnych 

aktów normatywnych 

regulujących ocenianie 

osiągnięć uczniów. 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy i na-

uczyciele poszcze-

gólnych przedmiotów 

Cały czas 

realizacji 

programu  



 

 

4. Motywowanie 

uczniów do efek-

tywnej nauki                          

i wdrażanie ich 

do samokształce-

nia  

a) mobilizowanie uczniów 

do systematycznej pracy,  
b) motywowanie uczniów 

do samokształcenia i sa-

modoskonalenia,  
c) wykorzystywanie w 

oddziaływaniu na  
ucznia obowiązującego w 

szkole systemu oceniania i 

nagradzania. 

- stosowanie metod akty-

wizujących,  
- wykorzystanie nowocze-

snych technik i narzędzi 

multimedialnych oraz 

bogatej bazy dydaktycznej 

w procesie edukacyjnym,  
- sprawiedliwe ocenianie i 

wyróżnianie uczniów osią-

gających sukcesy w nauce, 
-prezentowanie osiągnięć 

uczniów na stronie intene-

towej szkoły, Facebooku i 

w lokalnych mediach. 

Nauczyciele po-

szczególnych przed-

miotów, wychowaw-

cy, pedagog szkolny i 

psycholog szkolny, 

dyrekcja szkoły 
 

 

 

 

 

Opiekun strony www, 

dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

Cały czas 

realizacji 

programu. 

5. Zaznajamianie 

uczniów z techni-

kami uczenia się i 

prawidłowego 

organizowania 

nauki własnej 

a) prawidłowy dobór tech-

nik i środków służących 

skutecznemu uczeniu się,  
b) wdrażanie uczniów do 

wykorzystywania dostęp-

nych narzędzi i sposobów 

uczenia się (w tym samo-

kształcenia). 

- ćwiczenia związane z 

kształtowaniem umiejętno-

ści uczenia się, pamięcią, 

koncentracją, kojarzeniem 

i procesami myślenia,  
- edukowanie uczniów w 

zakresie organizowania 

pracy własnej i przygoto-

wywania warunków do 

prawidłowego uczenia się. 

Pedagog szkolny i 

psycholog szkolny, 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy i na-

uczyciele poszcze-

gólnych przedmio-

tów. 

Cały czas 

realizacji 

programu 

6. Planowanie 

kariery  
i indywidualnego  
rozwoju 
 

1. Kształtowanie autore-

fleksji – rozpoznanie 
swoich słabych i mocnych 

stron oraz potrzeb, zainte-

resowań i pasji. 
2. Motywowanie 
uczniów do udziału w 

konkursach i kołach  
zainteresowań. 
3. Wdrażanie uczniów do 
prezentowania swoich  
zainteresowań i osiągnięć. 
4. Rozszerzanie wiadomo-

ści na temat zawodów oraz 

szkół średnich i branżo-

wych. 
5. Wspieranie rozwoju 

osobowości oraz wskazy-

wanie możliwości  
rozwoju zawodowego i 

osiągnięcia sukcesu. 

 - organizacja kół przed-

miotowych i  
zainteresowań.  
- spotkania z  ciekawymi 

ludźmi oraz doradcą za-

wodowym.  
- udział w festiwalach 

nauki, warsztatach organi-

zowanych przez uczelnie 

wyższe, organizacja pro-

jektów edukacyjnych. 
- organizacja konkursów i  
turniejów - udział w kon-

kursach zewnętrznych. 
-organizacja wystaw, im-

prez klasowych /szkolnych 

- promocja w środowisku 

lokalnym. 
- pogadanki, warsztaty,  
diagnozowanie i stymulo-

wanie rozwoju indywidu-

alnych uzdolnień - zachę-

canie do tworzenia wła-

snego portfolio;  
- warsztaty, pogadanki, 

dyskusje i drzwi otwarte 

na uczelniach wyższych, 
-udział klas maturalnych w 

Wirtualnym Lubelskim 

Salonie Maturzysty  
 

Nauczyciele, wycho-

wawcy klas, pedago-

dzy, psycholog 

Cały czas 

realizacji 

programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

 



 

 

OBSZAR VI 

KSZTAŁTOWANIE PRZYJAZNEGO I BEZPIECZNEGO ŚRODOWI-

SKA SZKOLNEGO 

 

Cel ogólny: Zapewnienie bezpiecznych, higienicznych i przyjaznych warunków nauki oraz 

pracy na terenie szkoły i internatu. 

 
Cele szczegółowe  Zadania  Formy realizacji  Odpowiedzialni i 

współodpowie-

dzialni  

Termin 

realizacji  

1. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom                     

i pracownikom 

szkoły  

a) zapewnienie uczniom 

poczucia bezpieczeństwa  
- wzmocnienie ochrony i 

bezpieczeństwa uczniów 

poprzez odpowiednią orga-

nizację pracy szkoły,  
- wykorzystywanie monito-

ringu wizyjnego szkoły 

wewnętrznego i zewnętrz-

nego  i systemu alarmowa-

nia w celu zabezpieczenia 

terenu szkoły,  
- wyznaczanie dyżurów 

nauczycieli i ścisłe egze-

kwowanie przestrzegania 

harmonogramu dyżurów.  

Dyrekcja szkoły, 

poszczególni na-

uczyciele i pozosta-

li pracownicy szko-

ły.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  

2. Przestrzeganie 

przepisów bezpie-

czeństwa            i 

higieny pracy oraz 

przepisów przeciw-

pożarowych  

a) dbałość o przestrzeganie 

przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz prze-

pisów przeciw pożaro-

wych.  

- organizowanie szkoleń z 

zakresu BHP dla uczniów,  
- zapoznanie z odpowiedni-

mi procedurami w przypad-

ku zagrożenia np. pożarem,  
- zapoznanie i przypomina-

nie uczniom regulaminów 

BHP w poszczególnych 

pracowniach szkoły 
- udział w konkursach: po-

żarniczym, PCK; 
- zajęcia z pierwszej pomo-

cy; 

- zapoznanie wszystkich z 

Procedurą bezpieczeństwa 

na terenie placówki w 

okresie pandemii COVID-

19”, kontrola jej prze-

strzegania. 

Osoby uprawnione, 

wychowawcy klas,  
nauczyciele i opie-

kunowie pracowni.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  

3. Pomoc                    

i wsparcie                

w rozwiązywaniu 

szkolnych                   

i pozaszkolnych 

problemów 

uczniów  

a) umożliwienie pomocy i 

wsparcia w rozwiązywaniu 

szkolnych i pozaszkolnych 

problemów uczniów  
b) współpraca z PPP, 

PCPR, OPŚ, MOPS w celu 

rozwiązywania problemów 

indywidualnych uczniów,  
c) organizowanie pomocy 

psychologiczno – pedago-

gicznej w szkole.  

- organizowanie warsztatów 

i spotkań z pedagogiem 

szkolnym oraz z psycholo-

giem szkolnym,  
- korzystanie z oferty PPP, 

OPŚ,  
- realizowanie różnych form 

pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów:  
 zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjne  
 zajęcia dydaktyczno - 

wyrównawcze;  
 zajęcia z doradcą zawo-

Dyrekcja szkoły, 

Samorząd uczniow-

ski, pedagog i psy-

cholog szkolny, 

wychowawcy po-

szczególnych klas, 

specjaliści PPP, 

PCPR, OPŚ, MOPS 

Cały czas 

realizacji 

programu.  



 

 

dowym;  
 konsultacje i porady z 

pedagogiem i psycholo-

giem  
4. Zapobieganie 

zachowaniom agre-

sywnym i propa-

gowanie zachowań 

akceptowanych 

społecznie 

 - uświadomienie, czym 

jest przemoc i agresja, 
- budowanie odpowiednich 

relacji z innymi , 
- wskazywanie sposobów 

zachowania się uczniów w 

szkole, domu oraz w miej-

scach publicznych, 
 - wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, 
 - kształtowanie umiejętno-

ści radzenia sobie z nega-

tywnymi emocjami, szuka-

nie możliwości emocjonal-

nego wsparcia, 
- eliminowanie zachowań 

agresywnych i 
wskazywanie sposobów 

umiejętnego kierowania 
agresji na inne obszary 

aktywności, 
 - rozwijanie umiejętności 

podejmowania decyzji, 

przeciwstawiania się presji 

rówieśniczej, kształtowanie 

postaw asertywnych, 
 - wyposażenie uczniów w 

podstawowe wiadomości 

na temat stresu i jego 

wpływu na organizm mło-

dego człowieka oraz wska-

zywanie sposobów radze-

nia sobie w zaistnia-

łych sytuacjach streso-

wych. 
- organizowanie wielo-

płaszczyznowego współ-

działania z jednostkami 

samorządu terytorialnego i 

instytucjami  wspomagają-

cymi pracę szkoły 
- gromadzenie i upo-

wszechnianie materiałów, 

informatorów zawierają-

cych dane organizacji 

pomocowych.  

- przeprowadzanie profilak-

tycznej obserwacji i rozmów 

(„kozioł ofiarny”, „osoba 

izolowana”) wśród uczniów,  
- uczestniczenie w różnych 

kampaniach i programach 

profilaktycznych wspierają-

cych szkołę  
- odpowiednio dobrana 

tematyka na zajęciach z 

przedmiotów (zajęcia z 

wychowawcą, wychowanie 

do życia w rodzinie, religii, 

itp.),  
- zapraszanie na zajęcia 

przedstawicieli Policji, Stra-

ży Miejskiej, Pożarnej, 
- gazetki tematyczne,  
- korzystanie z zasobów 

biblioteki szkolnej poświę-

conych problemom przemo-

cy i agresji.  
- warsztaty klasowe i zajęcia 

tematyczne realizowane 

przez Fundację PRA-

ESTERNO 
- działalność Szkolnego 

Koła Wolontariatu 
 

 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy po-

szczególnych klas, 

pedagog szkolny i 

psycholog szkolny, 

nauczyciele po-

szczególnych 

przedmiotów,  
przedstawiciele 

Komendy Powia-

towej Policji, Straży 

Miejskiej.  

Samorząd 

Uczniowski 

Cały czas 

realizacji 

programu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zapobieganie 

zagrożeniom zwią-

zanym ze współcze-

snymi formami 

uzależnień (sub-

stancje psychotro-

powe, środki za-

stępcze oraz nowe 

substancje psycho-

- prowadzenie działań 

diagnostycznych (wśród 

uczniów, rodziców, na-

uczycieli, wychowawców, 

pracowników szkoły) w 

zakresie występowanie                 

w środowisku szkolnym 

czynników ryzyka i czyn-

ników chroniących,  ze 

- przeprowadzanie  ankiet 

wśród  uczniów, rodziców, 

nauczycieli, wychowawców, 

pracowników szkoły, 
- uczestniczenie w różnych 

programach z zakresu profi-

laktyki uzależnień (m.in. 

„ARS – jak dbać o mi-

łość?”), 

Dyrekcja szkoły, 

osoby prowadzące 

szkolenia, pedagog 

szkolny i psycholog 

szkolny, pielęgniar-

ka szkolna, wy-

chowawcy klas, 

nauczyciele, specja-

liści z Ośrodka 

Cały czas 

realizacji 

programu. 
 

 

 

 

 

 



 

 

aktywne, uzależ-

nienia behawioral-

ne: fonoholizm, 

uzależnienie od 

internetu, hazardu) 

szczególnym uwzględnie-

niem zagrożeń związanych 

z używaniem substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktyw-

nych 
- propagowanie stylu życia 

wolnego od „modnych” 

używek, 
- wskazywanie sposobów 

umiejętnego 
zagospodarowania i ak-

tywnego spędzania czasu 

wolnego jako alternatywy 

dla biernego spędzania 

czasu przy komputerze czy 

telefonie komórkowym z 

dostępem do Internetu, 
 - wyposażenie uczniów, 

rodziców w wiedzę na 

temat współczesnych form 

uzależnień, niepokojących 

symptomów, oznak uza-

leżnienia, zagrożeniach z 

nich wynikających oraz 

sposobów pomocy, 
 - uświadomienie uczniom 

negatywnego wpływu 

substancji psychotropo-

wych, środków zastęp-

czych  oraz nowych sub-

stancji psychoaktywnych, 
dopalaczy, elektronicznych 

papierosów i nadużywania 

leków na zdrowie fizyczne 

i psychiczne oraz społecz-

ne funkcjonowanie czło-

wieka, 
 - uczenie sztuki odmawia-

nia i niepoddawania 
się presji grupy w kontak-

tach z substancjami psy-

chotropowymi, środkami 

zastępczymi oraz nowymi 

substancjami psychoak-

tywnymi, 
 - kształtowanie u uczniów 

umiejętności 
samokontroli i krytycznego 

myślenia przy podejmowa-

niu decyzji w trudnych 

sytuacjach, 
 - wskazywanie sposobów 

radzenia sobie z własnymi 

problemami - także po-

przez szukanie 
pomocy u osób zaufanych i 

specjalistów, 
 - dostarczenie uczniom 

- udział w V Puławskim 

Forum Profilaktycznym, 
- prowadzenie zajęć lekcyj-

nych z udziałem przedstawi-

cieli wybranych instytucji, 

zajmujących się profilaktyką 

zachowań ryzykownych,  
- przeprowadzanie odpo-

wiednich szkoleń podczas 

rad pedagogicznych oraz 

warsztatów przez kompe-

tentne osoby,   
- udział nauczycieli w 

szkoleniach z zakresu 

profilaktyki i wychowania, 

w tym z zakresu substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych 

substancji 

psychoaktywnych, 
- korzystanie z zasobów 

biblioteki szkolnej poświę-

conych problemom uzależ-

nień, 
- upowszechnianie wśród 

uczniów, rodziców, 

nauczycieli materiałów 

informacyjnych, plakatów, 

broszur, ulotek, w tym 

opublikowanych między 

innymi przez Krajowe Biuro 

ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, 
- umieszczenie w 

widocznym miejscu  w 

szkole numerów telefonów 

instytucji świadczących 

pomoc specjalistyczną, 

adresów, stron 

internetowych 

poświęconych profilaktyce 

narkomanii i problemów 

alkoholowych, 
- udział uczniów w 

zajęciach pozalekcyjnych, 

kółkach zainteresowań oraz 

zapewnienie uczniom 

warunków umożliwiających 

realizację działalności 

pozalekcyjnej, społecznej 
- udział uczniów w 

konkursach 

profilaktycznych w szkole i 

poza szkołą, m.in. 

„Nikotynie NIE”, „Jestem 

świadomy – jestem 

bezpieczny”, 
- poradnictwo dla uczniów                  

i rodziców oraz kierowanie 

do instytucji zajmujących 

Profilaktyki i Tera-

pii Uzależnień 

MONAR oraz PPP, 

OPŚ , przedstawi-

ciele Komendy 

Powiatowej Policji, 

Straży Pożarnej,  

Miejskiej, Sanepi-

du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik - 

maj 

 

 

Wrzesień  



 

 

wiedzy na temat odpowie-

dzialności prawnej, konse-

kwencji 
używania, posiadania czy 

sprzedawania substancji 

zakazanych oraz konse-

kwencji prawnych związa-

nych z naruszeniem prze-

pisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciw-

działaniu narkomanii (spo-

tkania z Policją), 
 - informowanie uczniów i 

ich rodziców o obowiązu-

jących procedurach postę-

powania 
nauczycieli i wychowaw-

ców oraz o metodach 

współpracy szkoły z Poli-

cją w sytuacjach zagroże-

nia narkomanią. 

się terapią oraz leczeniem 

uzależnień, 
- konsultacje indywidualne 

wychowawców i nauczycieli 

z psychologiem oraz 

pedagogiem szkolnym, 
- omawianie trudnych 

sytuacji wychowawczych 

podczas zebrań 

nauczycielskich zespołów 

klasowych, 
- korzystanie z oferty 

informacyjnej, doradczej, 

szkoleniowej, 

interwencyjnej,  
terapeutycznej prowadzonej 

między innymi przez: PPP, 

MOPS, MONAR, KPP, 

Powiatową Stację Sanitarno 

–Epidemiologiczną w 

Puławach, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej 
- spotkania edukacyjne i 

informacyjne dotyczące 

uzależnień dla rodziców z 

przedstawicielami instytucji, 

szkolnymi specjalistami. 
 

6. Wysoka fre-

kwencja uczniów 

na zajęciach lek-

cyjnych 

 a) konsekwentne 

rozliczanie przez 

wychowawców 

opuszczonych przez ucznia 

godzin lekcyjnych, 
 b) comiesięczna analiza 

frekwencji oddziałów, 
c) terminowe dostarczanie 

wychowawcy klasy dru-

ków usprawiedliwień, 
 d) ścisła współpraca wy-

chowawców z dyrektorem, 

pedagogiem i psycholo-

giem szkolnym oraz rodzi-

cami,  
e)  diagnoza przyczyn 

nieobecności w szkole i 

spóźnień. 

 - częste kontakty nauczy-

ciela, wychowawcy z rodzi-

cami (telefoniczne, e-

dziennik),  
- rozmowy indywidualne z 

uczniami o przyczynach 

niskiej frekwencji, 
- rozmowy profilaktyczne 

dyrektora z klasami, 

uczniami,  
- właściwy przepływ infor-

macji między wychowawcą 

klasy a pedago-

giem/psychologiem szkol-

nym. 
- uwzględnianie frekwencji 

w ocenie z zachowania 
- nagradzanie uczniów za 

100% frekwencję (np. dy-

plom) 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas,  
pedagog szkolny i 

psycholog szkolny. 

Cały czas 

realizacji 

programu. 

7. Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia, higieny oso-

bistej  i kultury 

fizycznej  

a) uświadamianie uczniom 

potrzeby dbałości o zdro-

wy styl życia oraz kulturę 

fizyczną, 
b) Kształtowanie u 

uczniów potrzeby  samo-

kontroli własnej sprawno-

ści fizycznej i dbałości o 

rozwój. 
c) stworzenie możliwości 

rozwoju fizycznego, 

- udział w pozalekcyjnych 

zajęciach sportowych,   
- organizowanie imprez 

sportowych i zawodów 

wewnątrzszkolnych i mię-

dzyszkolnych, oraz udział w 

imprezach i zawodach orga-

nizowanych przez inne 

podmioty,  
- uczestniczenie w dniach 

sportu,  

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele wy-

chowania fizyczne-

go, wychowawcy, 
pielęgniarka szkol-

na,  
pedagog szkolny, 

psycholog szkolny,  
nauczyciele biolo-

gii,  
opiekunowie kół 

Cały czas 

realizacji 

programu.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d) zachęcanie uczniów do 

uczestnictwa w rekreacyj-

nych i sportowych formach 

aktywności fizycznej. 
e) kształtowanie zachowań  
sprzyjających zdrowiu oraz 

walka z uzależnieniami,  
f) propagowanie zdrowego 

odżywania. 
g) wskazywanie zasad 

zdrowego odżywiania się 

oraz wdrażanie do aktyw-

nego spędzania czasu wol-

nego, 
h) rozwijanie zaintereso-

wań sportowych na rzecz 

własnego zdrowia, spraw-

ności fizycznej poprzez 

uprawianie sportu i propa-

gowanie aktywnych form 

wypoczynku, 
i) bogacenie wiedzy 

uczniów dotyczącej higie-

ny zdrowia psychicznego i 

fizycznego ( higiena osobi-

sta, dbałość o wygląd ze-

wnętrzny, higiena uczenia 

się), 
j) rozwijanie poszanowania 

zdrowia swojego i innych 

oraz troski o jego ochronę, 
 k) podniesienie wiedzy 

uczniów na temat zaburzeń 

odżywiania na tle psy-

chicznym, 
l) wyposażenie uczniów w 

podstawowe wiadomości o 

HPV, czerniaku, boreliozie 

itp 

- organizowanie wycieczek 

rekreacyjnych i turystycz-

nych, rajdów rowerowych i 

pieszych 
- korzystanie z dobrze wy-

posażonej w sprzęt sporto-

wy sali gimnastycznej i 

siłowni 
- tematyka podejmowana  na 

zajęciach z wychowawcą,  
- działania podejmowane 

przez  pielęgniarkę, pedago-

ga i psychologa szkolnego,  
- ankietowanie uczniów  
w zakresie ich nawyków  
zdrowotnych,  
- akcje profilaktyczne doty-

czące nowotworów, chorób 

zakaźnych (np. projekt pro-

filaktyki HIV/AIDS, HPV), 
- prezentacje na  
temat zdrowej żywności.  
- udział w konkursach profi-

laktycznych.  
- Dzień Sportu 
- Lekcje biologii – programy 

zdrowotne rekomendowane 

przez SANEPID 

zainteresowań.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele biolo-

gii, pedagog, psy-

cholog 
Samorząd 

Uczniowski 
Nauczyciel  WDŻ 

 

 

 

Nauczyciele biolo-

gii, pedagog, psy-

cholog szkolny 
 

Nauczyciele biolo-

gii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień  

8. Zapobieganie 

podejmowania 

przez młodzież 

zachowań ryzy-

kownych typu: 

wczesna inicjacja 

seksualna 

- dostarczanie wiadomości 

na temat okresu dojrzewa-

nia i uczulanie na zagroże-

nia z tym związane, 
 - bogacenie wiedzy 

uczniów dotyczącej stoso-

wania zabezpieczeń przed 

niepożądaną ciążą, 
- uświadamianie istoty 

macierzyństwa – odpowie-

dzialność przyszłej matki 

za życie własne i dziecka. 

Problematyka „niechcia-

nej” ciąży i aborcji, 
- wyposażenie uczniów w 

podstawowe wiadomości 

na temat płodowego zespo-

łu alkoholowego (FAS), 
 - kształtowanie postaw 

prorodzinnych,  
- podniesienie wiedzy i 

- zajęcia z wychowawcą 
- konkursy profilaktyczne 

„Jestem świadomy – jestem 

bezpieczny”; Szkolny i 

międzyszkolny konkurs 

wiedzy o HIV i AIDS 
- zajęcia WDŻ 
- lekcje biologii, religii 
- program „ARS czyli jak 

dbać o miłość” w liceum 
- udział w kampanii „Puła-

wy dla rodziny” 
 

- wychowawcy                     

klas 
- nauczyciel WDŻ 
- nauczyciele 

przedmiotów 
- psycholog,   peda-

gog szkolny 
- pielęgniarka 

szkolna 

Cały rok 

szkolny 



 

 

świadomości uczniów na 

temat chorób przenoszo-

nych drogą       płciową 

oraz HIV/AIDS. 
9. Organizowanie 

zajęć pozalekcyj-

nych            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 zajęć poza-

lekcyjnych np. Teatr I LO, 

- propagowanie wśród 

uczniów sposobów spędza-

nia wolnego czasu i wska-

zywanie im korzyści zwią-

zanych z jego właściwym 

zagospodarowaniem.  
 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

nauczyciele.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  

 

OBSZAR VII 
 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

Cel ogólny: Satysfakcja rodziców z pracy dla dobra szkoły i z działań naszej placówki na 

rzecz uczniów i ich rodziców. 

 
Cele szczegółowe  Zadania  Formy realizacji  Odpowiedzialni i  

współodpowie-

dzialni  

Termin 

realizacji  

1. Zachęcanie 

rodziców do 

uczestnictwa w 

życiu szkoły  

a) udział rodziców w struk-

turach szkoły – Rada Rodzi-

ców,  
b) włączenie rodziców do 

organizowania imprez kla-

sowych i szkolnych.  

- udział rodziców w imprezach 

klasowych i szkolnych,  
- badanie opinii rodziców o 

działalności szkoły,  
- współorganizowanie przez 

rodziców niektórych uroczysto-

ści szkolnych (studniówka, 

wycieczki i wyjazdy klasowe 

itp.),  
- zapraszanie przedstawicieli 

rodziców na ważniejsze uroczy-

stości szkolne.  
 

Zespoły ds. ewa-

luacji,  
Rada Rodziców,  

Wychowawcy, 

opiekunowie SU, 

Wolontariatu 

Cały czas 

realizacji 

programu.  

2. Zapewnienie 

prawidłowego 

przepływu infor-

macji na linii 

szkoła-dom, dom-

szkoła  

a) rozwijanie współpracy z 

rodzicami.  
- spotkania z rodzicami przygo-

towywane przez wychowawców 

klas,   
- stały kontakt z rodzicami,  
- zebrania z rodzicami,  
- konsultacje dla rodziców.  

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny i psycho-

log szkolny, na-

uczyciele. 

Cały czas 

realizacji 

programu.  

3. Edukowanie 

rodziców w za-

kresie problemów 

współczesnej 

młodzieży  

a) wprowadzenie rodziców 

w zagadnienia dotyczące 

problemów młodzieży.  

- organizowanie podczas zebrań, 

pogadanek i szkoleń na aktualne 

tematy związane z problemami i 

zagrożeniami współczesnej 

młodzieży, problemami wieku 

dojrzewania (m.in. uzależnienia, 

depresja wśród młodzieży, do-

palacze, napoje energetyzujące 

itp.).  
- indywidualne konsultacje; 
- kierowanie do specjalistów w 

szkole i instytucjach pomoco-

wych. 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych 

klas, pedagog 

szkolny, psycho-

log szkolny, na-

uczyciele.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  



 

 

 

4. Podejmowanie 

przez szkołę             

i rodziców wspól-

nych działań w 

procesie opiekuń-

czo -

wychowawczym  

a) nawiązanie relacji inter-

personalnych nauczycieli z 

rodzicami,  
b) rozwijanie współpracy 

rodzice – szkoła, szkoła – 

rodzice w działaniach opie-

kuńczo – wychowawczych  
c) współdziałanie w zakresie 

wsparcia socjalnego rodzin 

potrzebujących 
 

- organizowanie wspólnych 

wyjazdów, wycieczek integra-

cyjnych,  
- konsultacje z rodzicami,  
- stały kontakt z rodzicami (tele-

foniczny, e-dziennik).  
- Program rządowy zwrotu 

części środków finansowych za  

zakup podręczników szkolnych 

dla uczniów niepełnospraw-

nych, stypendium szkolne, dar-

mowe obiady, szafki, zasiłki 

szkolne. 
 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny, psycho-

log szkolny, na-

uczyciele, biblio-

tekarze, 
rodzice.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  

5. Uczestnictwo 

rodziców w po-

dejmowaniu 

istotnych dla 

szkoły i społecz-

ności szkolnej 

decyzji  

a) konsultowanie z przed-

stawicielami rodziców decy-

zji dotyczących najistotniej-

szych spraw szkoły.  

- udział rodziców w strukturach 

szkoły (Szkolna Rada Rodzi-

ców, Klasowe Rady Rodziców),  
- wspomaganie szkoły wpłatami 

na Radę Rodziców.  
 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych 

klas, pedagog 

szkolny, psycho-

log szkolny, na-

uczyciele, rodzi-

ce.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  

 

 

OBSZAR VIII 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁANIA 

SZKOŁY 

 
Cel ogólny: Osiąganie korzyści zarówno przez szkołę jak i jej otoczenie ze wzajemnej 

współpracy naszej placówki z instytucjami działającymi w środowisku szkoły. 

 
Cele szczegółowe: 
 

Zadania  Formy realizacji  Odpowiedzialni i 

współodpowie-

dzialni  

Termin 

realizacji  

1. Otwartość 

szkoły na współ-

pracę z instytu-

cjami z jej oto-

czenia  

a) nawiązanie współpracy ze 

środowiskiem lokalnym w 

celu wspierania procesu 

wychowania młodzieży.  

- kontynuowanie współpracy z 

Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną w Puławach, 

Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień MONAR, PCPR i 

KPP, MOPS, GOPS, Staro-

stwem, SANEPID, PUP, zakła-

dami pracy i innymi placówka-

mi oświatowymi działającymi 

na terenie.  

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych 

klas, pedagodzy 

szkolni, psycho-

log szkolny, na-

uczyciele.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  

2. Kształtowanie 

warunków 

współpracy 

umożliwiających 

realizację wycho-

wawczo -

opiekuńczych 

a) umożliwienie pomocy i 

wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów uczniów.  

- organizowanie spotkań mło-

dzieży z przedstawicielami 

różnych instytucji ze środowi-

ska lokalnego.  

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych 

klas, pedagog 

szkolny i psycho-

log szkolny, na-

uczyciele.  

Cały czas 

realizacji 

programu.  



 

 

zadań szkoły  

3. Zaangażowanie 

szkoły w organi-

zowanych przez 

współpracujące 

instytucje uroczy-

stościach, ak-

cjach, i imprezach  

a) nawiązanie kontaktu z 

instytucjami ze środowiska 

lokalnego,  
b) podjęcie działań integru-

jących środowisko uczniow-

skie szkół podstawowych i 

ponadgimnazjalnych  

- udział szkoły w uroczysto-

ściach, akcjach, imprezach, 

konkursach organizowanych 

przez współdziałające instytucje 

i szkoły, np. Akcja Znicz - 

zbiórka zniczy.  

Dyrekcja szkoły, 

instytucje współ-

pracujące, dyrek-

torzy innych szkół   

Cały czas 

realizacji 

programu.  

4. Poszukiwanie 

nowych, różno-

rodnych form 

współdziałania 

dla dobra lokal-

nej społeczności i 

środowiska  

a) budowanie nowych więzi 

pomiędzy szkołą i instytu-

cjami lokalnymi  
b) angażowanie uczniów w 

kreatywne działania na rzecz 

szkoły i społeczności lokal-

nej  

- wdrażanie opracowanych 

przez szkołę oraz instytucje z jej 

otoczenia projektów i progra-

mów służących dobru lokalnej 

społeczności i środowisku,  
-prezentowanie działań i doko-

nań szkoły na stronie interneto-

wej szkoły i w lokalnych me-

diach,  
- inicjatywy uczniów, ich rodzi-

ców i pracowników szkoły w 

zakresie umacniania współpracy 

między członkami lokalnej 

społeczności korzystającej z 

efektów wdrażanych projektów 

i programów, 
-  opieka nad grobami zmarłych 

nauczycieli naszej szkoły. 

Społeczność 

szkolna i instytu-

cje współdziałają-

ce ze szkołą w 

realizacji jej za-

dań statutowych i 

wychowawczo – 

opiekuńczych 

funkcji.  

Cały czas 

realizacji 

programu. 

 



 

 

X. EWALUACJA  

Ewaluacja programu będzie prowadzona z wykorzystaniem: 

- ankiet kierowanych do uczniów i wychowanków internatu 

- analizy dokumentacji 

- obserwacji zachowań uczniów 

- rozmów indywidualnych z uczniami i ich rodzicami  

- rozmów z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 

a uzyskane w wyniku ewaluacji informacje będą służyć ciągłemu doskonaleniu Szkolnego 

Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, który może być modyfikowany w zależności od 

potrzeb. 

 Na podstawie zebranych wyników badań zostanie określone czy na skutek całorocznej 

pracy zwiększyła się wiedza i umiejętności uczniów jeśli chodzi o radzenie sobie w trudnych 

sytuacjach, jak również zostanie określona ilość zachowań dysfunkcyjnych młodzieży uczącej 

się w szkole, a niewielkie zmniejszenie w stosunku do stanu początkowego lub nawet brak 

wzrostu będzie świadczyło o osiągnięciu celu.  

 

Opracowanie: Ewa Sołtys – psycholog szkolny (koordynator) 

   Anna Thiede – przewodnicząca Zespołu Wychowawczego 

 Małgorzata Bisek – pedagog szkolny 

 Monika Misztal – przewodniczący Zespołu Wychowawczego Internatu  

data: 15.09.2022r. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły uchwala Rada Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
 

 

podpis przedstawiciela Rady Rodziców - ……………………………………………  

 

 

podpis Dyrektora Szkoły - …………………………………………….. 

 


