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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o
to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał
bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale
i dla drugich"

Jan Paweł II

Podstawa prawna:
Konwencja o Prawach Dziecka.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
Prawo oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473).
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. nr 179, poz.
1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. z 2006r. nr 66 poz.
469).
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 
dnia  9 listopada 1995r.  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  nr  10  z  1996r.,  poz.  55 z  późniejszymi
zmianami.
1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770; 1999r. nr 96, poz. 1107; 2003r. nr 229, poz. 2274.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz. U. z
2008r. nr 180 poz. 1108). 
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. nr 111, poz. 535;
z późniejszymi zmianami - Dz. U. nr 113, poz. 731 z 1997r., Dz. U. nr 141, poz. 1183 z
2005r.).
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010r. (Dz. U. nr 125,
poz. 842).
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2017r.  w  sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z  2017r., poz. 1647).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno  -  pedagogicznej  w  publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591).
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  sierpnia  2017r.,  zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,  wychowania i opieki dla
dzieci  i  młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1652).

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2017r. poz. 356).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015roku w sprawie zakresu i
form  prowadzenia  w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności  wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (z póź. zm.).

      Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994roku.
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    Jako podstawę do pracy wychowawczo -  profilaktycznej  w bieżącym roku szkolnym
określono następujące czynniki chroniące:
- angażowanie uczniów w zajęcia sportowe, rozwijanie sportowych pasji, udział w zawodach,
imprezach  rekreacyjno  sportowych,  organizowanie  imprez  (festyn  Murckowski,  Piknik
Rodzinny, Parafiada, Dzień Sportu),
-  ukazywanie  i  egzekwowanie  zasad  i  norm  społecznych  (tworzenie  odpowiednich
dokumentów dotyczących zasad i norm obowiązujących w szkole, regulaminów, procedur
postępowania w określonych sytuacjach),
- kształtowanie  właściwych  postaw  społecznych  młodzieży  poprzez  udział   w  zajęciach
specjalistycznych,  warsztatach,  lekcjach  z  wychowawcą,  warsztatach  z  pedagogiem,
kształtowanie właściwych postaw i wartości na innych zajęciach lekcyjnych poprzez treści
programowe (postawy prospołeczne,  asertywność,  kontakty  międzyludzkie,  współpraca  w
zespole, obowiązkowość, tolerancja, wrażliwość),
- angażowanie uczniów w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, integracja poprzez
udział  w  akademiach,  imprezach  klasowych,  szkolnych,  akcjach  promocyjnych,
charytatywnych  (docenianie  ich  wysiłku,  wzmacnianie   poczucia  wartości),  rozwój
potencjału i  talentu  uczniów (organizowanie  dodatkowych zajęć,  prezentowanie  sukcesów
uczniów w szkole, na stronie internetowej, facebooku, na zebraniach z rodzicami w czasie
imprez i uroczystości),
- udział w życiu kulturalnym regionu (wyjścia programowe, integracyjne do teatru, kina, na
wystawy, do muzeum), 
- propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (zachęcanie do udziału w
zajęciach  sportowych,  wyjazdach  organizowanych  przez  szkołę,  imprezach  klasowych,
szkolnych, lokalnych),
-  radzenie  sobie  ze  stresem szkolnym poprzez  organizację  warsztatów jak  się  skutecznie
nauczyć,  prezentacja  sposobów,  które  pozwalają  niwelować  stres  (wyrabianie  nawyków
systematyczności, obowiązkowości),
- samopomoc koleżeńska, praca w samorządzie klasowym, szkolnym, budowanie właściwych
relacji  rówieśniczych,  wolontariat  (kształtowanie  postaw  wrażliwości,  wspierania  w
potrzebie, dzielenia się doświadczeniem, życzliwości, tolerancji),
- właściwa i aktywna współpraca rodziców ze szkołą (systematyczne informowanie rodziców
o frekwencji i postępach ucznia w szkole, organizowanie zebrań, spotkań ze specjalistami,
indywidualne rozmowy, angażowanie ich w życie klasy i szkoły),
- dostęp do informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli o instytucjach  niosących pomoc,
możliwość  uzyskania  wsparcia  i  konsultacji  na  terenie  szkoły  (konsultacje  pedagoga,
wychowawców, specjalistów, Rzecznik Praw Ucznia),
- egzekwowanie zasad (działania wychowawcze, stosowanie systemu kar i nagród, tworzenie
regulaminów i procedur).
czynniki ryzyka:
- rodzice niewydolni wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny zastępcze,
-  nie  przestrzeganie  zasad  i  lekceważenie  norm określonych  w  szkole  i  poza  nią  (słabe
egzekwowanie ich przez dorosłych - nauczycieli, pracowników szkoły, czy rodziców),
- nadmierne korzystanie  przez uczniów z internetu, gier komputerowych, uzależnienia od
portali społecznościowych, cyberprzemoc, nadmierne używanie telefonów komórkowych i in.
-  sięganie po używki, zagrożenie uzależnieniem (papierosy, alkohol),
-  okresowe mody dotyczące zachowań ryzykownych (samookaleczenia),
-  zagubienie – brak wsparcia w rodzicach, czy grupie rówieśniczej,
-   niska samoocena, słaba odporność na stres, brak motywacji do nauki,
-  agresja fizyczna, słowna, psychiczna,
- sięganie  po  używki,  eksperymentowanie  ze  środkami  psychoaktywnymi  powodującymi
odurzenie, słaba informacja dotycząca inicjacji seksualnej,
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- niski poziom tolerancji dotyczący szeroko rozumianej odmienności, czy „inności”,
- deficyty rozwojowe uczniów, trudności w nauce i osiągnięciu sukcesu w szkole,
- absencja na zajęciach, wagary, spóźnienia, lekceważenie obowiązków,
- chęć przynależności przez młodzież do nieformalnych grup młodzieżowych, utożsamianie
się z nimi poprzez ubiór, wygląd zew., zachowania (koszulki z napisami, persing, makijaż,
widoczne tatuaże).

    1.   Koncepcja wychowania i profilaktyki:
Jednym z podstawowych zadań wychowania jest pomoc młodym ludziom w przygotowaniu
się do przyszłego życia. Szybkość zmian cywilizacyjnych i ciągle wzrastająca komplikacja
naszego życia oznacza, że model wychowania i kształcenia, polegający na skomplikowanym i
niejasnym  przygotowaniu  i  trenowaniu  zachowania  we  wszelkich  przyszłych  sytuacjach,
jakie  mogą  się  wychowankowi  zdarzyć,  nie  jest  ani  przydatny,  ani  możliwy  do
przeprowadzenia. Wychowanie nie może być po prostu przyswajaniem sobie sprawdzonych
wzorców, które wykazały wartość w życiu starszych pokoleń. To, że zmienia się wszystko
wokół człowieka nie musi oznaczać, że zmienia się sam człowiek. Wychowanie nie powinno
być powielaniem starych wzorców postępowania, ale może być pojmowane jako pomoc w
podjęciu  ogólnych  zasad  i  wynikających  z  nich  kryteriów  postaw  i  sprawności,  jakimi
mógłby kierować się wychowanek w samodzielnym i twórczym budowaniu swego życia.

Wychowanie ma być pomocą w kształtowaniu samodzielnej  i autonomicznej  osoby.
Celu  takiego  nie  można  jednak  osiągnąć  za  pomocą  działań  zewnętrznych,  a  jedynie  od
wewnątrz.  Proces  wychowania  może  przynieść  pozytywne  skutki  tylko  wtedy,  gdy
wychowanek zaakceptuje przekazywane mu treści i podejmie samodzielną decyzję o zmianie
swoich dotychczasowych zachowań, poglądów itp. Samowychowanie jest więc koniecznym i
nieodzownym składnikiem wychowania, jak i jego celem (jako dojrzałość i samodzielność,
czyli  zdolność  autodeterminacji  wychowanka).  Samowychowanie,  jako  samodzielny  –
świadomy  i  dobrowolny  –  wysiłek  mający  na  celu  rozwój  własnej  osobowości  jest
czynnikiem podstawowym i niezbędnym w wychowaniu.

Szkoła  powinna  stwarzać  młodemu  człowiekowi  warunki  do  integralnego  rozwoju
wszystkich sfer osobowości - począwszy od nabywania sprawności intelektualnych,  aż do
rozwoju moralnego i duchowego. Wiąże się to z możliwością swobodnego wyrażania myśli,
dobrowolnego  i  zgodnego  z  zainteresowaniami  wyboru  zajęć  pozalekcyjnych.  Uczeń
powinien mieć również zapewnione poszanowanie godności własnej w dyskusji,  sprawach
osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć.

Jest  rzeczą  oczywistą,  że  w  wychowaniu  młodego  człowieka  najważniejszą  rolę
odgrywa  dom rodzinny. Szkoła  może  udzielać  w  tej  dziedzinie  pewnego  wsparcia  i
byłoby źle, gdyby starała się zastępować czymś innym ideały wyniesione z domu rodzinnego.
Rola  szkoły  pozostaje  jednak niezastąpiona  w zakresie  wprowadzania  ucznia  w kontakty
społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności.
Niezwykle  ważne  jest  więc  uzgodnienie  stanowiska  wychowawczego  pomiędzy  szkołą  a
domem rodzinnym. 
Obie strony powinny współdziałać i wspierać się w dążeniu do wszechstronnego rozwoju
Zadaniem szkoły jest rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami 
działającymi na trenie miasta Katowice, w szczególności dzielnicy Murcki, oraz innymi 
instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych.
Chcemy  aby  młodzi  ludzie  mieli  świadomość,  że  tworzą  integralną  część  społeczności
lokalnej  i  uczestniczyli  czynnie  w  jej  tworzeniu.  Sprawą  najważniejszą  jest  uniknięcie
zjawisk  patologicznych  oraz  zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniom.  Realizacji  Planu
wychowawczego szkoły mają służyć inicjatywy podejmowane wspólnie przez nauczycieli i 

   rodziców.
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Kolejnym  założeniem  Programu  wychowawczo  -  profilaktycznego  szkoły  jest
wyrabianie  i  rozwijanie  postaw patriotycznych,  rozbudzanie  zainteresowania  otaczającym
światem w jego lokalnym, społecznym i geograficzno- przyrodniczym aspekcie, co wiąże się
z poznaniem tradycji, obyczajów, wartości moralnych i kultury społeczności, w której żyje
uczeń. Uważamy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie oraz
że  szkoła  jest  wspólnotą  wzajemnie  się  wychowującą.  Miarą  naszego  szkolnego  sukcesu
wychowawczego i dydaktycznego będą uczniowie, którzy po latach jako dorośli ludzie będą
mogli stanowczo stwierdzić, że wszechstronnie rozwinęli swoją osobowość dzięki dobremu
fundamentowi edukacji,  który stworzył Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w
Katowicach.

    2. Cele i zadania szkoły:
-  wszechstronny rozwój osobowy ucznia, uwzględniający jego predyspozycje psychiczne,      
emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
-  wpajanie  wartości  moralnych,  pozwalających  dokonywać  wyborów  z  zachowaniem
sprawiedliwości,  tolerancji,  solidarności,  demokracji  i  wolności  ,  szacunku  dla  siebie  i
innych, czyli szeroko pojętych wartości humanistycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości
narodowej, przywiązania do historii i tradycji,
-  ukazywanie  chrześcijańskiej  wizji  człowieka  i  świata  z  poszanowaniem  odrębności
wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji,
-  kształtowanie  postaw  patriotycznych  i  obywatelskich  przy  jednoczesnym  otwarciu  na
wartości innych kultur Europy i świat, 
- troska o wysoki stopień kultury osobistej we wszystkich jej aspektach oraz kształtowanie
pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
-  kształtowanie  postaw  prozdrowotnych  i  proekologicznych,  szacunku  dla  środowiska
przyrodniczego, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska,
-  przeciwdziałanie  pojawianiu  się  zachowań  ryzykownych,  związanych  z  używaniem
środków  odurzających,  substancji  psychotropowych,  środków  zastępczych,  nowych
substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków,
- szkoła przygotowuje do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie
korzystania z zasobów dostępnych w internecie,
- tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspieranie ich
w wyborze dalszej drogi życiowej,
-  rozbudzanie  ciekawości  poznawczej  oraz  motywowanie  do  dalszej  edukacji  i  realizacji
własnych celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość,
- tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego,
-  integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność uczniowską,  wyrabianie  nawyków
współdziałania i współtworzenia w grupie,
-  rozwijanie  wrażliwości  na  potrzeby  innych  oraz  kształtowanie  postawy  dialogu  i
umiejętności współdziałania,
-  przygotowanie  i  zachęcanie  do podejmowania  działań  na rzecz  środowiska  szkolnego i
lokalnego, w tym wolontariatu,
- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
- kształtowanie umiejętności wyboru ścieżki zawodowej i poruszania się po rynku pracy.

    3. Formy i sposoby ich realizacji:
-  podmiotowe  traktowanie  uczniów  oraz  indywidualizacja  procesów  wychowawczych  i
dydaktycznych,
-  tworzenie  w szkole  życzliwej  i  przyjaznej  atmosfery  opartej  na  zaufaniu  i  wzajemnym
szacunku,
-  upowszechnianie  znajomości  Statutu  Szkoły  oraz  innych  dokumentów  regulujących  jej
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działalność,
-  eliminowanie  złych  zachowań  i  promowanie  postaw  godnych  uczniów  poprzez
konsekwentne  i  jednolite  przestrzeganie  postanowień  zawartych  w  Statucie  oraz  innych
dokumentach obowiązujących w szkole
- dobór tematyki godzin wychowawczych, metod i form pracy z uczniami w zależności od ich
zainteresowań i potrzeb,
-  prowadzenie  poradnictwa  psychologicznego  dla  uczniów,  diagnozowanie  ich  potrzeb,
problemów  i  stanów  zagrożenia  oraz  realizacja  Programu  Profilaktycznego  i  działań
dotyczących preorientacji zawodowej,
- opieka nad uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
- realizacja przedmiotu: „Wychowanie do życia w rodzinie”,
- tworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,
- zachęcanie i  przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, projektach,
zawodach i turniejach sportowych oraz prezentacja ich osiągnięć na forum szkoły,
- uczestnictwo w życiu kulturalnym dzięki wspólnym wyjściom do teatru, kina, muzeum oraz
organizowanie imprez kulturalnych w szkole,
- rozwijanie postaw empatycznych poprzez udział w wolontariacie, akcjach charytatywnych i
zachęcanie do pomocy koleżeńskiej,
- tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej i aktywnego uczestniczenia
w życiu szkoły,
-  rozwijanie  postaw patriotycznych poprzez eksponowanie na różnych lekcjach dorobku i
historii narodu polskiego oraz udział uczniów w obchodach świąt państwowych i rocznic,
- promowanie zdrowego stylu życia i wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko i
otaczającą przyrodę,
- organizowanie zajęć integracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem pierwszoklasistów),
wycieczek,  dyskotek,  studniówek,  spotkań  wigilijnych  i  innych  imprez  integrujących
społeczność szkolną,
- pielęgnowanie tradycji szkoły, dbanie o jej wizerunek i promocję w środowisku lokalnym,
- współpraca z rodzicami i zachęcanie ich do aktywnego udziału w życiu szkoły,
- współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi podmiotami, 
wspierającymi szkołę w procesie wychowania młodzieży.

Ewaluacja programu wychowawczego odbywa się poprzez:
-  przeprowadzenie  ankiet  dla  rodziców,  uczniów  i  nauczycieli,  dotyczących  spraw
wychowawczych w szkole,
- sporządzenie raportu wewnętrznego- mierzenie jakości pracy szkoły,
- w obszarze wychowania i jego analiza na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
- przyjęcie wniosków dotyczących zmian w programie wychowawczym szkoły,
-  podsumowanie  przez  Dyrektora  Szkoły  na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej  realizacji
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły,
- współpraca z radą Rodziców przy opiniowaniu i zmianach w Programie na następny rok
szkolny,
-  Dyrektor  szkoły  powołuje  w  każdym  bieżącym  roku  szkolnym  zespół  ds.  ewaluacji
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,

Misja szkoły:
Jesteśmy  szkołą,  w  której  stwarzamy  uczniom  optymalne  warunki  do  wszechstronnego
rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze,
przy  pełnym  zaangażowaniu  profesjonalnie  przygotowanej  kadry  pedagogicznej  i
pracowników szkoły. Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone w Podstawie
Programowej, przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnego, maturalnego,
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zawodowego),  podjęcia  ważnych  decyzji  dotyczących  dalszej  kariery  zawodowej  i  drogi
życiowej,  rozpoznajemy  i  rozwijamy  uzdolnienia  oraz  zaspokajamy  potrzeby  specjalne  i
udzielamy  niezbędnej  pomocy  wszystkim  uczniom.  Rodzice  są  partnerami  szkoły  w
wychowaniu i edukacji swoich dzieci.

Wizja:  Szkoła  realizuje  zadania  dydaktyczno  -  wychowawczo,  stwarzając  warunki  do
indywidualnego rozwoju ucznia i przygotowując go do:

 podjęcia decyzji dotyczących dalszej drogi kształcenia, zawodowej i życiowej;
 efektywnej nauki przygotowującej do egzaminów zewnętrznych;
 radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów;
 twórczego myślenia;
 współpracy w grupie;
 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 wyboru profesji;
 funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Szkoła zaspokaja specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i udziela  profesjonalnej pomocy
psychologiczno  -  pedagogicznej  przez  nauczycieli  i  specjalistów  –  pedagoga  oraz  we
współpracy  z  poradnią  psychologiczno  -  pedagogiczną  i  innymi  poradniami
specjalistycznymi.
Szkoła realizuje proces wychowawczy  we współpracy z rodzicami udzielając im wsparcia 
w wychowaniu młodzieży w partnerstwie i zaufaniu. Rodzice są partnerami – włączającymi
się w procesy edukacyjne.
W  swojej  pracy  kierujemy  się  podstawami  prawnymi  –  szczególnie  Konstytucją  RP  i
Podstawą Programową oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi.
Praca Szkoły podlega ewaluacji, a formułowane i wdrażane wnioski służą do doskonaleniu
jakości pracy.

Model absolwenta 
Absolwenci naszej szkoły, którzy ukończą edukację będą gotowi na podjęcie nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych,  na studiach wyższych lub podejmą pracę,  zgodnie z  możliwościami,
zdolnościami i dalszą karierą zawodową.
Młodzież  będzie  przygotowana  na  podejmowanie  świadomych  decyzji  dotyczących  ich
przyszłości. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności przydatne do kontynuowania uczenia się  
i studiowania, posiadający umiejętność zachowania się w każdej sytuacji, współpracujący  
w grupie, z poszanowaniem każdego człowieka, stosujący zasadę równości wobec innych  -
młodzi ludzie będą mogli rozpocząć swoje dorosłe życie.
Absolwenci  będą wykazywać się twórczym myśleniem i  działaniem adekwatnie do swoich
rozpoznanych możliwości psychofizycznych, świadomi swoich zdolności i talentów.
Uczeń  jest  dla  nas  nadrzędną  wartością  i  jego  wszechstronny  rozwój  to  nasz  główny
priorytet.
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SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

Cel główny Zadania i formy realizacji Osoby odpowiedzialne za realizację Terminy

SFERA
EMOCJONALNA

Zwiększanie odporności na stres:
a) umiejętności nabywane przez ucznia:

-  uczeń  wie,  czym  jest  stres  biologiczny  i  społeczny,  potrafi
określić jego mechanizmy powstawania, potrafi określić  długo i
krótkotrwałe konsekwencje stresu,
- uczeń zna metody radzenia sobie ze stresem,

b) sposób realizacji:
- uczeń nadwrażliwy, mający problemy emocjonalne objęty jest
indywidualną opieką pedagogiczno – psychologiczną,
- zajęcia przedmiotowe, warsztaty psychoedukacyjne,  zajęcia z
wychowawcą, dyskusje, rozmowy z rodzicami i uczniami,

Rozwijanie  umiejętności  radzenia  sobie  w  sytuacjach
trudnych: radzenie sobie z agresją,  konstruktywne sposoby
rozwiązywania  konfliktów,  efektywna  komunikacja
interpersonalna:

a) umiejętności nabywane przez ucznia:
-  uczeń  wie,  co  to  są  sytuacje  problemowe,  potrafi  je
zidentyfikować i nazwać,
-  uczeń zna sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz
metody zapobiegania ich eskalacji,
- uczeń potrafi konstruktywnie rozwiązywać problemy,

b)  sposób realizacji:
-  zajęcia  przedmiotowe,  warsztaty  psychoedukacyjne,  zajęcia
wychowawcze, dyskusje, rozmowy z uczniami i rodzicami;
  ankiety.

Autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym:
a)  umiejętności nabywane przez ucznia:
- uczeń posiada dobre rozeznanie oraz potrafi dokonywać analizy
własnych umiejętności i cech charakteru,
- uczeń zna zasady dobrej autoprezentacji, potrafi  przygotować
się do wystąpienia publicznego, zna zasady konstruowania CV i
listu motywacyjnego,
- uczeń zna mechanizmy powstawania stresu egzaminacyjnego,
zna skuteczne metody radzenia sobie z nim,

realizatorzy:
- wychowawcy,  nauczyciele  przedmiotu,  pedagog
szkolny,  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna,
Specjalistyczna  Poradnia  Rodzinna,  inni  zaproszeni
specjaliści prowadzący warsztaty psychoedukacyjne.

realizatorzy:
-  wychowawcy,  nauczyciele  przedmiotu,  pedagog
szkolny,  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna,
Specjalistyczna, zaproszeni specjaliści.

realizatorzy;
wychowawcy klas, pedagog szkolny, doradcy zawodowi z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaproszeni 
specjaliści,

cały  rok  szkolny,
według
zapotrzebowania
wychowawcy

cały rok szkolny, 
według 
zapotrzebowania 
wychowawcy

cały rok szkolny
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SFERA
EMOCJONALNA

b) sposób realizacji:
-  warsztaty  psychoedukacyjne.  spotkania  z  doradcami
zawodowymi  w  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej,
warsztaty zawodoznawcze, zajęcia wychowawcze.

Dbałość  o rozwój  własny,  kształtowanie  stabilnej,  dojrzałej
osobowości.
a) umiejętności nabywane przez ucznia:
- pracuje nad własną osobowością,
- trafnie ocenia własne zachowania i reakcje,
- potrafi obiektywnie spojrzeć  na siebie i innych,
- docenia wartość relacji międzyludzkich, przyjaźni i miłości,
- posiada umiejętność okazywania i wyrażania uczuć (empatia).
b) sposób realizacji:
-  warsztaty  psychoedukacyjne,  sesje  coachingowe,  zajęcia
wychowawcze.

Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu.
a) umiejętności nabywane przez ucznia:
•  potrafi właściwie spędzać czas wolny od nauki,
•  rozumie potrzebę czynnego wypoczynku,
•  dba o własny rozwój psychofizyczny,
•  umie gospodarować własnym czasem wolnym.
b) sposób realizacji:
- organizacja dodatkowych zajęć sportowych, spotkania klasowe
w terenie, wycieczki.

Kształtowanie odporności psychicznej i asertywności.
a) umiejętności nabywane przez ucznia:
•   potrafi  dostrzec  dobre  i  złe  zachowania  ludzi,  rozumie
przyczyny  własnych  zachowań,  zna  obszary  własnej
asertywności,  rozpoznaje  zachowania  asertywne i  zna korzyści
wynikające z przyjmowania postaw asertywnych,
•  ma świadomość własnych praw i szanuje prawa innych,
•  posiada umiejętność skutecznej obrony własnych praw,
• potrafi  radzić  sobie w trudnych sytuacjach  interpersonalnych
(przyjmować krytykę, wyrażać prośby, mówić ,,nie” oraz bronić
własnych opinii i przekonań),
•  posiada  zdolność  eliminowania  zachowań  agresywnych,
umiejętność radzenia sobie ze złością,
•  rozumie  potrzebę  ponoszenia  odpowiedzialności  za  swoje
postępowanie.

realizatorzy;
wszyscy  nauczyciele,  wychowawcy  klas,  pedagog
szkolny, psycholog i pedagog z Poradni Pychologiczno-
Pedagogicznej  nr  3,  zaproszeni  specjaliści  prowadzący
warsztaty

realizatorzy: 
wychowawcy  klas,  nauczyciele  zajęć  wychowania
fizycznego, nauczyciele, pedagog szkolny

realizatorzy;
wychowawcy,  nauczyciele,  pedagog szkolny, zaproszeni
specjaliści.

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny
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SFERA
EMOCJONALNA

      b) sposób realizacji:
- warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia wychowawcze

Radzenie sobie ze stresem.
       a)  umiejętności nabywane przez ucznia:
Zna sposoby radzenia sobie ze stresem i potrafi je zastosować.

Przygotowanie ucznia do aktywności na rynku pracy:
a) umiejętności nabywane przez ucznia:

• posiada umiejętność aktywnego poszukiwania pracy,
• świadomie dąży do osiągnięcia sukcesu, określa własne cechy
osobowe, ocenia możliwości realizacji różnych pomysłów,
• łatwo nawiązuje kontakty,
• odważnie podejmuje decyzje,
•  potrafi  sporządzić  dokumenty  aplikacyjne  i  zna  zasady
uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.
  
Kształtowanie  poczucia  własnej  wartości  oraz  umiejętności
dokonywania samooceny:

a) umiejętności nabywane przez ucznia
• pracuje nad własnym charakterem,
• trafnie ocenia własne zachowania i reakcje,
• potrafi obiektywnie spojrzeć na siebie i innych,
•  posiada  umiejętność  analizowania  własnego  postępowania  i
ujawniania indywidualnych problemów powstałych w kontaktach
z innymi,
• akceptuje samego siebie.

realizatorzy:
doradcy zawodowi Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna nr 3, pedagog szkolny, pracownicy MOPS, 
wychowawcy,

realizatorzy:
Psycholog, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3
pedagog szkolny, wychowawcy, katecheci,

cały rok szkolny

cały rok szkolny
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OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
Uczniowie wymagający wsparcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

Cel główny Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne za realizację Termin

SFERA
INTELEKTU
ALNA

Poznawanie technik 
skutecznego  uczenia się.

Pogadanki na godzinach  wychowawczych,  
ćwiczenie różnych technik, zajęcia z pedagogiem.

Wychowawcy,  pedagog,  nauczyciele, 
zaproszeni specjaliści

wrzesień  -
czerwiec

Preorientacja zawodowa 
– przygotowanie 
uczniów  do podjęcia 
trafnej decyzji dotyczącej
wyboru szkoły  i zawodu.

Prezentacje szkół , pracodawców,  udział w 
Targach Edukacyjnych i dniach otwartych , 
organizacja warsztatów  zawodoznawczych 

Wychowawcy,  pedagog,  nauczyciele, 
zaproszeni specjaliści, Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna NR 3

cały rok

Kształtowanie
odporności  psychicznej  i
asertywności.

 Realizacja tematyki  związanej  z  radzeniem 
sobie ze stresem oraz asertywnością na lekcjach 
wychowawczych  - metodami aktywnymi, 
pogadanki z pedagogiem, specjalistami.

Wychowawcy, pedagog, specjaliści cały rok

Poznanie zagrożeń   
wynikających z 
korzystania z Internetu.
Zasady bezpieczeństwa 
w Internecie. 

Po  Zapoznawanie  się  z  artykułami,  materiałami
multimedialnymi,  które  wskazują  zasady
bezpiecznego  użytkowania  Internetu,  śledzenie
stron  (www.dzieckowsieci.pl).  Spotkania  z
przedstawicielami  policji  (pogadanki,  dyskusje).
Odpowiednie  zabezpieczenia  stron,  z  których
korzystają uczniowie w szkole.

Wychowawcy,  nauczyciele informatyki, 
rodzice, dyrekcja

cały rok

Współpraca ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi, 
uczelniami oraz 
pracodawcami

Wyjazdy  na  dni  otwarte  szkół  i  uczelni,
udział  w  zajęciach  organizowanych  przez  te
instytucje, udział w targach edukacyjnych,
Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z
przedstawicielami  uczelni  oraz  pracodawców.
Wycieczki  programowe  w celu  innego  sposobu
realizacji treści programowych.

Wychowawcy,  nauczyciele, dyrekcja cały rok
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SFERA
INTELEKTU
ALNA

Współpraca z 
instytucjami kultury, 
kształtowanie potrzeby 
uczestnictwa w kulturze

Wyjścia programowe do kina, teatru, na wystawy,
do  bibliotek  (lekcje  biblioteczne)  koncerty
muzyczne, w celu realizacji treści programowych.

Wychowawcy,  nauczyciele, bibliotekarz cały rok

Znajomość i stosowanie  
metod efektywnego 
uczenia się i planowania 
własnej pracy.

Warsztaty  szkoleniowe,  zajęcia  przedmiotowe,
zajęcia  wychowawcze,  dyskusje  z  uczniami,
spotkania z rodzicami.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

cały rok

Kształtowanie 
umiejętności właściwej 
komunikacji, stanowiącej
podstawę współdziałania,
wyrażania własnych 
opinii, przekonań i 
poglądów.

Pogadanki,  dyskusje,  zajęcia  warsztatowe  na
lekcjach wychowawczych

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

cały rok

Nabycie świadomości 
obowiązków i praw 
obywatelskich.

Wybory do SU  i samorządów klasowych,  
współtworzenie i opiniowanie dokumentów 
szkolnych, udział w akcjach  organizowanych 
przez społeczność lokalną (wybory RJP, 
głosowanie w budżecie obywatelskim)

Nauczyciele wos i historii, wychowawcy, 
opiekunowie SU

cały rok

Motywowanie do 
samokształcenia
i pogłębiania wiedzy.

 Motywowanie  uczniów  do  udziału   w
olimpiadach,   konkursach  przedmiotowych,
zawodach sportowych poprzez organizację zajęć
dodatkowych oraz prezentację sukcesów uczniów
na  forum  szkoły  i  stronie  internetowej,
nagradzanie  uczniów.  Zachęcanie  do  rozwijania
zainteresowań  (praca  z  uczniem  zdolnym  w
ramach kółek zainteresowań).

Nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, rodzice cały rok

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych.

Zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce, 
konsultacje, zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele cały rok
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SFERA
INTELEKTU
ALNA

Rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych, adaptacja w  
nowym środowisku, integracja 
grupy.

Zajęcia wychowawcze, 
psychoedukacja, sesje coachingowe.
Wycieczki i zajęcia integracyjne 
Objęcie uczniów z problemami 
adaptacyjnymi  indywidualną opieką 
pedagogiczną i psychologiczną

Wychowawcy,  nauczyciele, pedagog szkolny, Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3, specjaliści.

Cały rok 

Rozwijanie wrażliwości na 
potrzeby i trudności innych ludzi 
oraz odpowiedzialności                  
za siebie i innych

Organizowanie  i  udział  w  akcjach
charytatywnych,  wolontariat,  pomoc
koleżeńska

Wychowawcy, pedagog, rodzice. Cały rok 

Budowanie systemu wartości 
młodzieży.

Dostosowanie  tematyki  godzin
wychowawczych do potrzeb zespołu
klasowego,   rozmowy  indywidualne
z uczniami.
Spotkania z autorytetami.
Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia i zawody sportowe

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog. Cały rok 

Eliminowanie agresji werbalnej i 
pozawerbalnej

Realizacja na lekcjach 
wychowawczych, tworzenie procedur
postępowania w określonych 
sytuacjach problemowych

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog, Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3

Cały rok 

Budowanie atmosfery wzajemnego 
szacunku                          w 
społeczności szkolnej

 Organizacja obchodów świąt 
państwowych, lokalnych i 
religijnych, tworzenie ceremoniału 
szkolnego oraz zasad funkcjonowania
w szkole 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog. Cały rok 

Autoprezentacja,
radzenie  sobie  ze  stresem
egzaminacyjnym.

Warsztaty psychoedukacyjne. 
spotkania z doradcami zawodowymi 
z Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej, warsztaty 
zawodoznawcze, zajęcia 
wychowawcze.

Pedagog, wychowawcy, zaproszeni specjaliści. Cały rok 

Kształtowanie właściwych postaw: 
tolerancji, otwartości, altruizmu.

Zajęcia pomocowe, zajęcia 
wychowawcze, spotkania z 
przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, organizacja 
wolontariatu oraz akcji 
charytatywnych.

Pedagog , wychowawcy, zaproszeni specjaliści. Cały rok 
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Rozwijanie poczucia 
przynależności do grupy (samorząd 
uczniowski)

 Spotkania samorządu, organizowanie
imprez i uroczystości szkolnych, 
zachęcanie młodzieży do aktywnego 
udziału wżyciu szkoły, wybory 
kandyda do Młodzieżowej  Rady 
Miasta

Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie samorządu 
szkolnego.

Cały rok 

Umacnianie więzi ze społecznością 
lokalną.

Udział  w  akcjach  organizowanych
przez miasto, dyplomy, odznaczenia,
sprawozdania.

Wychowawcy, nauczyciele. Cały rok 
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OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
Zapoznanie uczniów i ich rodziców przez wychowawców klas z wartościami zawartymi w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły 
oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego. 

Cel główny Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne za realizację Termin

SFERA
DUCHOWA

Budowanie systemu 
wartości młodzieży, 
kształtowanie umiejętności
rozwiązywania problemów
i konfliktów

Tworzenie zasad przestrzegania 
prawa szkolnego poprzez 
wprowadzanie reguł postępowania, 
procedur, regulaminów wraz z 
młodzieżą (w czasie godzin 
wychowawczych, spotkań 
Samorządu Uczniowskiego, zajęć 
warsztatowych, organizacja 
wolontariatu). Ćwiczenie i 
pokazywanie sposobów  
rozwiązywania konfliktów 
„pokojowo”

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog. cały rok

Kształtowanie poczucia 
własnej wartości oraz 
umiejętności dokonywania
samooceny.

Kształtowanie umiejętności 
oceny własnej pracy i postawy w 
roku szkolnym, określanie kryteriów 
oceny zachowania, stawianie 
wymagań, podsumowywanie 
postawy ucznia w ciągu roku 
szkolnego (ukazywanie mocnych i 
słabych stron, praca nad sobą)

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele, rodzice. cały rok

Wspieranie zachowań 
humanitarnych, pomoc 
osobom chorym i 
niepełnosprawnym

Zajęcia i warsztaty nt. wolontariatu 
hospicyjnego, pracy z ludźmi 
chorymi i starszymi,
organizacja i udział w akcjach 
charytatywnych – pomoc ludziom 
chorym i potrzebującym,
współpraca z lokalnymi instytucjami 
zajmującymi się udzielaniem pomocy
potrzebującym;

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele.  cały rok
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OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO
Dojrzałość fizyczna – znajomość własnego ciała.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Uświadamianie i działania profilaktyczne

CEL GŁÓWNY ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
REALIZACJI 

      

SFERA
FIZYCZNA

Promowanie  zdrowego stylu 
życia, uświadamianie zasad 
zdrowego odżywiania się.

Realizacja treści dotyczących zdrowego odżywiania 
się, aktywnego stylu życia, wykorzystania walorów 
terenu do uprawiania aktywności fizycznej na lekcjach 
wychowawczych, wychowaniu fizycznym, biologii, 
technice,  zajęciach plastycznych, chemii, geografii 
(pogadanki, prelekcje, rozgrywki sportowe, projekty 
edukacyjne, programy profilaktyczne), uświadamianie 
związków  między odżywianiem a zdrowiem

Pielęgniarka, pedagog
nauczyciele, wychowawcy, 
specjaliści

Wrzesień -
czerwiec

Poznawanie i stosowanie 
zasad  bezpieczeństwa w 
szkole, w czasie wyjść i 
wyjazdów .        
                   

po
Tworzenie i aktualizacja zasad bezpieczeństwa w 
szkole i poza nią, w czasie wolnym od zajęć (ferie 
zimowe, wakacje) uświadamianie konieczności 
bezpiecznych zachowań

Wychowawcy, nauczyciele cały rok

Wspieranie ucznia                   
w dobieraniu sposobów 
spędzania czasu wolnego         

 i planowaniu obowiązków.

Pokazanie  młodzieży  różnych  form  spędzania  czasu
wolnego poprzez:
organizację  wycieczek  klasowych,  przedmiotowych,
zapraszanie na dodatkowe zajęcia sportowe, 
udział w zawodach, 
przygotowywanie  imprez  i  uroczystości  szkolnych  i
lokalnych,  zajęcia  pozalekcyjne,  wyjścia  do  kina,
teatru.
imprezy  integracyjne  organizowane  przez  samorząd
szkolny 

Wychowawcy,  nauczyciele,
nauczyciele wychowania 
fizycznego, opiekunowie 
samorządu.

wrzesień-czerwiec
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